
UDĚLENÍ SOUHLASU KE VKLADU ČÁSTI
OBCHODNÍHO ZÁVODU „ELEKTRÁRNA TISOVÁ“
DO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI
ELEKTRÁRNA TISOVÁ, a. s.

Elektrárna Tisová je nejzápadněji situovaným energetickým zdrojem společnosti ČEZ a patří k nejstarším hnědouhelným elektrárnám.
Elektrárna Tisová je zásobována uhlím z nedalekých lomů společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Geograficky leží téměř
v geometrickém středu lázeňského trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně.
Teplo z elektrárny Tisová je rozvedeno do přilehlých měst a obcí -- Sokolova, Svatavy, Březové, Bukovan, Habartova a Královského Poříčí.

Budoucnost Elektrárny Tisová v kontextu výrobního portfolia ČEZ je již delší dobu diskutována. Vzhledem ke stáří a technickým parametrům
elektrárny, k sílícímu legislativnímu a administrativnímu tlaku na snižování emisních limitů, vzhledem k očekávanému scénáři postupného
snižování alokace emisních povolenek CO2 a k očekávanému vývoji ceny elektřiny nelze vyloučit situaci, že provoz elektrárny v portfoliu
ČEZ se v následujících letech stane z ekonomického hlediska neefektivním.

Bez zásadních investic do modernizace a ekologizace bude přitom Elektrárnu Tisová možné provozovat pouze do roku 2020. Vyčlenění elektrárny
do samostatné společnosti poskytuje větší flexibilitu při hledání alternativních scénářů pro rozvoj lokality Tisová. Možným řešením může být
vyhledání strategického partnera k vytvoření společného podniku za účelem realizace nového energetického projektu, například výstavba
alternativního zdroje energie či částečná decentralizace lokality, anebo prodej investorovi, který by případně využil lokalitu jiným způsobem.

Předností lokality je přístup k dostatečnému množství technologické vody z řeky Ohře, silné vyvedení výkonu do přenosové i distribuční
soustavy a možnost prodeje tepla, což lokalitu předurčuje k realizaci energeticky náročných projektů.

Pro vyčlenění Elektrárny Tisová byla na základě předchozí právní a daňové analýzy obdobně jako v případě teplárny Vítkovice zvolena forma
vkladu části závodu do základního kapitálu samostatné dceřiné společnosti. Rozhodnutí o vyčlenění Elektrárny Tisová formou vkladu části
závodu podléhá v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákonu o obchodních korporacích souhlasu valné hromady ČEZ, a. s.

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 k nahlédnutí také v sídle společnosti a jsou rovněž 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 „Elektrárna Tisová“, do společnosti Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Tisová 2, 356 01 Březová,
IČO 291 60 189, a to formou zvýšení jejího základního kapitálu.

Zdůvodnění:

Vyčlenění elektrárny do samostatné společnosti poskytuje větší flexibilitu při hledání alternativních scénářů pro
rozvoj lokality Tisová. Rozhodnutí o vyčlenění Elektrárny Tisová formou vkladu části závodu podléhá v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti souhlasu valné hromady ČEZ, a. s.
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