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EDU“ do základního kapitálu spole nosti Elektrárna

Dukovany II, a. s.

EZ, a. s.
Valná hromada 2016



Stru né shrnutí
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Rozhodnutí
edstavenstva

Zasedání dozor í
rady
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hromada

innost smluv o
vkladu/o úpisu a splacení

vkladu

18.4.2016 28.4.2016 2016 1.10.2016 *

RJA – rozhodnutí jediného akcioná e.

Vy len ní NJZ ETE a NJZ EDU do samostatných dce iných spole ností umožní flexibilitu pro volbu a p ípadnou
budoucí zm nu obchodního a investorského modelu výstavby obou projekt i maximálním zachování jejich hodnoty.
Schválený „Národní ak ní plán rozvoje jaderné energetiky“ vládou R p ímo nebo nep ímo p edpokládá založení

elových projektových spole ností, do nichž budou vložena všechna aktiva a pasiva související s výstavbou
jaderných blok v lokalit Temelín a Dukovany.

Postup p i vkladu ásti závodu z EZ:
rozhodnutí p edstavenstva EZ o navýšení základního kapitálu
dce iných spole ností Elektrárna Temelín II, a. s. a Elektrárna
Dukovany II, a. s. formou nepen žitého vkladu
ud lení p edchozího souhlasu dozor í rady spole nosti EZ ke
vkladu ásti obchodního závodu
schválení vkladu ásti obchodního závodu valnou hromadou
spole nosti EZ (§ 421 odst. 2 písm. m) zákonu o obchodních
korporacích)
úpis nových akcií spole ností Elektrárna Temelín II, a. s. a
Elektrárna Dukovany II, a. s. a vnesení vkladu (podpis a nabytí

innosti smluv o vkladu ásti závodu a upsání akcií)
zápisy do obchodního rejst íku a do katastru nemovitostí –
15. 11. 2016*

*  Pozn.: Indikativní termín



Hodnota NJZ ETE ur ené k vy len ní dle ocen ní znalce
iní 1 480 340 000 K

znalecké ocen ní bylo vypracováno znaleckým ústavem ZNALEX, s. r. o. na základ  ve ejn
dostupných údaj  a informací poskytnutých spole ností EZ, a. s.
ocen ní bylo vypracováno k 31.12.2015 pomocí 2 metod:
hodnota dle metody ú etních cen stanovená na principu historických cen: 1 406 532 000 K
hodnota dle substan ní metody na principu reproduk ních cen: 1 480 340 000 K tato metoda
byla zvolena

na základ  ocen ní dojde ke zvýšení základního kapitálu spole nosti Elektrárna Temelín II, a. s. :
sou asná výše ZK: 50.000.000 K  (1 ks akcie o nominální hodnot  50 mil. K )

hodnota nepen žitého vkladu: 1 480 340 000 K = zvýšení ZK o 1 480 000 000 K + emisní ážio
340 000 K

nová výše ZK: 1 530 000 000 K

2



3

Hodnota NJZ EDU ur ené k vy len ní dle ocen ní znalce
iní 642 157 000 K

znalecké ocen ní bylo vypracováno znaleckým ústavem ZNALEX, s. r. o. na základ  ve ejn
dostupných údaj  a informací poskytnutých spole ností EZ, a. s.
ocen ní bylo vypracováno k 31.12.2015 pomocí 2 metod:
hodnota dle metody ú etních cen stanovená na principu historických cen: 627 264 000 K
hodnota dle substan ní metody na principu reproduk ních cen: 642 157 000 K tato metoda
byla zvolena

na základ  ocen ní dojde ke zvýšení základního kapitálu spole nosti Elektrárna Dukovany II, a. s. :
sou asná výše ZK: 50.000.000 K  (1 ks akcie o nominální hodnot  50 mil. K )

hodnota nepen žitého vkladu: 642 157 000 K = zvýšení ZK o 642 000 000 K + emisní ážio
157 000 K

nová výše ZK: 692 000 000 K


