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OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 

ENERGOAQUA, a.s.  ZA OBDOBÍ ČERVENEC - ŘÍJEN 2014 – Z důvodu formálních 

chyb účetních údajů v odstavci – výsledky hospodaření emitenta a jím ovládaných osob 

na str. 5 vydává emitent tuto opravenou Mezitímní zprávu. 
 

 

 

Základní údaje o emitentovi 

 

 

Obchodní firma: ENERGOAQUA, a.s. 

 

Sídlo:   1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm  

 

Datum vzniku: 29. dubna 1992 zápisem do obchodního rejstříku, na dobu neurčitou 

 

Právní forma:  akciová společnost 

 

IČ/DIČ:  15503461 / CZ15503461  

 

Rejstříkový soud: Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 334 

 

Předmět podnikání:    Předmět  podnikání  emitenta    je   rozhodující  měrou  tvořen  činností  

                                   energetického  a  vodohospodářského  programu  a  při  své  činnosti  se 

                                   emitent řídí českými právními předpisy. Nové produkty a služby nebyly 

                                   zavedeny. 

 

 

Právní řád:                 Emitent  byl  založen  dle  českého právního řádu, obchodního zákoníku 

                                   jednorázově  Fondem   národního   majetku  České republiky  se  sídlem 

                                   v Praze 1,  Gorkého náměstí č. 32,  jako  jediným  zakladatelem  na  

                                   základě zakladatelské listiny obsahující rozhodnutí zakladatele ve  

                                   smyslu ustanovení zákona ze dne 24.4.1992.  
  

 

Telefon:  +420 571 844 389 

E-mail:   energoaqua@energoaqua.cz 

www adresa:  www.energoaqua.cz 
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Popis vydaných cenných papírů  - akcií 
 

 

          a) Identifikační označení   CS0008419750 
Druh      Akcie 

Forma      Na majitele 

Podoba     Zaknihované 

Počet kusů CP    701.000 

Objem emise     701.000.000,- Kč  

Jmenovitá hodnota cenného papíru 1.000,- Kč 

Všechny akcie jsou splaceny 

Převoditelnost:    Převoditelnost cenných papírů není omezena 

Výplata výnosů:  Výnosy z cenných papírů vyplácí emitent přes 

zprostředkovatele ČSOB a.s. Praha 

Obchodování:  Cenné papíry jsou obchodovány na RM-systému 

a volném trhu BCP Praha od roku 1993 

 

 

            b) Identifikační označení   Není přiděleno 
Druh      Akcie 

Forma      Na jméno 

Podoba     Zaknihované 

Počet kusů CP    259.333 

Objem emise     2.074.664,- Kč  

Jmenovitá hodnota cenného papíru 8,- Kč 

Celý objem emise je splacen 

Převoditelnost cenných papírů:  není omezena 

Výplata výnosů:  Výnosy z cenných papírů vyplácí emitent přes 

zprostředkovatele ČSOB a.s. Praha 

Obchodování:  Cenné papíry nejsou veřejně obchodovatelné 

 
 

V průběhu sledovaného období roku 2014 nedošlo ke změně v právech vztahujícím se k těmto 

akciím a nedošlo ke změně ve struktuře základního kapitálu, proti stavu jak je popsán ve 

Výroční zprávě za rok 2013. Na základě zákona č. 134/2013 Sb. byly k 1. lednu 2014 listinné 

akcie na majitele přeměněny na listinné akcie na jméno. Na základě rozhodnutí valné 

hromady společnosti Energoaqua, a. s. ze dne 8. října 2014 byl zahájen proces zaknihování 

listinných akcií na jméno. 

 

Hlavní akcionáři s podílem přesahujícím 10 % základního kapitálu 

 

 

Název právnické osoby, 

Jméno  fyzické osoby Sídlo, bydliště IČ 
Výše podílu  na 

hlas. právech % 

CONCENTRA, a.s. U Centrumu 751, 

Orlová-Lutyně 

60711302 21,93 

ETOMA INVEST, spol. s r.o. U Centrumu 751, 

Orlová-Lutyně 

63469138 20,16 

S.P.M.B. a.s. Řípská 1142/20, 

Brno 

46347178 15,74 

KAROSERIA a.s. Heršpická 758/13, 

Brno 

46347453 12,29 
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Dceřiné společnosti ovládané emitentem  

 

 

Název právnické osoby, 

Jméno  fyzické osoby Sídlo, bydliště IČ 

Nominální 

hodnota 

akcie  [ Kč] 

Podíl na základ. 

kapitálu a 

hlasovacích 

právech [%] 

EA alfa, s.r.o. 1. máje 823, 

Rožnov p.R. 

27773663  100,0 

EA beta, s.r.o. 1. máje 823, 

Rožnov p.R. 

27773761  100,0 

Karvinská finanční, a.s. U Centrumu 751, 

Orlová-Lutyně 

45192146 1000 98,14 

EA Invest spol. s.r.o. U Centrumu 751, 

Orlová-Lutyně 

25392697  87,00 

HIKOR Písek,a.s. 

 

Lesnícká 157, 

Písek 

46678336  

 

65,66 

VOS a.s. Nádražní 732, 

Písek 

46678034 1000 57,46 

 

 

 

Stav a předpokládaný vývoj v oblasti majetku emitenta 

 

Ve sledovaném období nedošlo k podstatným změnám v oblasti hmotného majetku emitenta 

ve srovnání se stavem popsaným ve Výroční zprávě za rok 2013, postupně jsou realizovány 

rekonstrukce a modernizace výrobních technologií a průmyslových objektů tak, jak 

přepokládal záměr hlavních investic v roce 2014 popsaný ve Výroční zprávě za rok 2013.  

 

Významné akce, které jsou rozpracované: 

1. Zahájena projekční příprava akce pro Instalaci nového chladícího kompresoru, který 

bude náhradou za 2 ks stávajících  dosluhujících jednotek s předpokládaným ukončením 

realizace v roce 2015. 

2. Provádění montáže v oblasti strojní, elektro, MaR akce Instalace 2 ks horkovodních kotlů 

na zdroji tepla s předpokládaným nájezdem zařízení v závěru roku 2014. 

3. Vypracování projekční dokumentace a zahájení dílčích prací na akci Akumulace vody za 

účelem zajištění rezervy surové vody pro technologii výroby vody osmotické v obdobích 

nepříznivých klimatických podmínek, případných omezení odběru z vodního toku řeky 

Bečvy, předpokládané ukončení realizace akce v prvním pololetí roku 2015. 

4. Realizace prací akce Rozšíření mixbedů v rámci technologie demistanice. 

5. Dokončení přestavby původní výměníkové stanice na 12 bytových jednotek s termínem 

dokončení v 1. čtvrtletí 2015. 

 

 

U ovládaných osob – dceřiných společností nedošlo k významným změnám ve stavu 

hmotného majetku proti stavu popsanému v Konsolidované výroční zprávě za rok 2013. 

V průběhu roku 2014 se žádné významné změny nepředpokládají. 

 

 

 

 



5 

 

Popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jím ovládaných osob 

 

Emitent ve sledovaném období provozoval podnikatelskou činnost ve stejných oborech jako 

ve srovnatelném období roku 2013, ve stejném rámci podnikaly i jeho dceřiné společnosti. 

Rozhodující podíl na hospodářském výsledku konsolidačního celku má hospodářský výsledek 

emitenta, který dosáhl kladné hodnoty 70,8 mil. Kč. Hospodářský výsledek konsolidačního 

celku kladně ovlivnila dceřiná společnost EA Invest, s.r.o. v objemu cca 7,6 mil. Kč. Zbylé 

dceřiné společnosti ovlivnily tento výsledek kladně v objemu cca 0,5 mil. Kč. 

 

 

 

 

 

Důležité události, transakce a jejich dopady na finanční situaci a výsledky hospodaření 

 

Ve sledovaném období nastala jedna důležitá finanční transakce u emitenta, a to výplata 

dividend za rok 2013, kterou schválila řádná valná hromada společnosti dne 29. 5. 2014, 

v celkovém objemu 140,6 mil. Kč před zdaněním. 

 

 

 

Představenstvo společnosti jako její statutární orgán tímto prohlašuje, že údaje uvedené v této 

Mezitímní zprávě popisující období od 1. 7. 2014 do 31. 10. 2014 odpovídají skutečnosti. Ke 

dni zpracování mezitímní zprávy představenstvu nejsou známy žádné jiné podstatné 

okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných 

cenných papírů. 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 14. listopadu 2014 

 

 

 

 
 

 
 


