
UDĚLENÍ SOUHLASU KE VKLADU ČÁSTI
OBCHODNÍHO ZÁVODU „TEPLÁRNA
VÍTKOVICE“ DO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
SPOLEČNOSTI ENERGOCENTRUM
VÍTKOVICE, a. s.

Aktiva Skupiny ČEZ v lokalitě Ostrava – Vítkovice tvoří zejména provozy bývalé podnikové energetiky Vítkovických železáren. Tato aktiva
jsou v současné době soustředěna ve čtyřech procesních společnostech Skupiny ČEZ – výrobní zdroj ve společnosti ČEZ, a. s., rozvody
tepla ve společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., rozvody elektřiny ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a ostatní podpůrné provozy ve společnosti
ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Zatímco nároky na výrobní zdroje a předpisy na ochranu životního prostředí se neustále zpřísňují, tržní cena elektřiny ve středoevropském
regionu od roku 2008 stagnuje. Teplárna Vítkovice bude vzhledem ke svému datu uvedení do provozu, účinnosti a emisním parametrům
v brzké době vyžadovat významné ekologizační investice. Tyto investice by však za současných tržních podmínek nebyly návratné a bez
těchto investic nebude možné zdroj po roce 2019 dále provozovat.

Dceřiná společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., („ESL“) zpracovala projekt na scelení průmyslové energetiky v lokalitě Vítkovice a její
restrukturalizaci. Díky optimalizaci provozu integrovaných aktiv a úspoře režií předpokládá restrukturalizační projekt v příštích čtyřech letech
úsporu více než 100 milionů korun.

Na základě provedené analýzy byl jako nejvhodnější způsob vyčlenění Teplárny Vítkovice zvolen vklad části obchodního závodu – organizační
jednotky „Teplárna Vítkovice“ do nově založené 100% dceřiné společnosti. Na cílovou společnost přejde vše, co k převáděné částí obchodního
závodu jako celku náleží, tedy zejména vlastnická práva k věcem movitým a nemovitým, práva a povinnosti ze smluv a práva a povinnosti
z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům náležejícím k převáděné části obchodního závodu.

Navržené znění smlouvy o vkladu části obchodního závodu a příslušný výrok znaleckého ústavu jsou ode dne uveřejnění pozvánky na
valnou hromadu k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti. Tento návrh smlouvy a související znalecký posudek jsou ode dne
uveřejnění pozvánky na valnou hromadu rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti a jsou také k nahlédnutí pro akcionáře v informačním
středisku této valné hromady.
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NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada ČEZ, a. s., uděluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích) a ustanovením čl. 8 odst. 1 písm. j)
stanov ČEZ, a. s., souhlas se vkladem části obchodního závodu ČEZ, a. s., představované organizační
jednotkou „Teplárna Vítkovice“ do společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle,
140 00 Praha 4, IČO 039 36 040, a to formou zvýšení jejího základního kapitálu.

Zdůvodnění:

Vyčlenění Teplárny Vítkovice do samostatné společnosti umožní integraci aktiv Skupiny ČEZ v lokalitě
Ostrava-Vítkovice a jejich restrukturalizaci. Díky optimalizaci provozu integrovaných aktiv a úspoře režií
předpokládá restrukturalizační projekt v příštích letech významné úspory. Rozhodnutí o vyčlenění Teplárny
Vítkovice formou vkladu části závodu podléhá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov
společnosti souhlasu valné hromady ČEZ, a. s.
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