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Zpráva p�edstavenstva spole�nosti  
za první �tvrtletí kon�ící dnem 31. b�ezna 2012 

 
(mezitímní zpráva) 

�

P�edm�t �innosti 

Spravujeme majetek akcioná�� prost�ednictvím investování do lukrativních a dlouhodob� výnosných projekt�, 
do projekt� se stabilními a do zna�né míry predikovatelnými budoucími zisky a cash flow. Akcie spole�nosti 
E4U a. s. jsou investi�ním nástrojem, který p�ináší akcioná��m dlouhodob� stabilní dividendový výnos v p�edpo-
kládané výši 6–8 % ro�n� (vztaženo k p�vodní upisovací cen� 80 CZK). Zam��ujeme se p�edevším na výrobny 
energie z obnovitelných zdroj�, tedy na zelenou energii.  
 
Spole�nost E4U a. s. vznikla v srpnu 2010, její historie však sahá do roku 2006, kdy byla založena spole�nost 
SANERGIE a. s., jejíž akcie tvo�í základ majetku spole�nosti E4U a. s.. Prost�ednictvím dce�iné spole�nosti 
SANERGIE a. s. v sou�asné dob� provozujeme dva solární parky v oblasti jižní Moravy o celkovém instalova-
ném výkonu 4,4 MWp. Portfolio spole�nosti bude v budoucnu rozši�ováno o další projekty podobného typu.  
�

Základní údaje o emitentovi a jeho akciích 

Název emise:    E4U a. s. 
ISIN/BIC kód:   CZ0005123620 / BAAEFORU 
Obchodovatelnost v �R:   volný regulovaný trh Burzy cenných papír� Praha 

                             RM-Systém 
Investor relations:   tel: 222 742 940, e-mail: info@e4u.cz, www.e4u.cz 
�

Aktuální akcioná�ská struktura 

Celkový objem akcií v emisi:   2 391 640 akcií 
- z  toho rozptýlené vlastnictví:  1 171 900 akcií (49%) 
- hlavní akcioná�:   1 219 740 akcií (51%) 

Jméno hlavního akcioná�e:   E4U FINANCE s.r.o. 
 
 

Shrnutí výsledk� hospoda�ení ovládané spole�nosti SANERGIE a.s. 

Základem �innosti spole�nosti je provozování výroben obnovitelných zdroj� energie a prodej této energie. 
Sou�asné portfolio sestává ze dvou výroben FVE Dub�any a FVE Ratíškovice, každá o instalovaném výkonu 2,2 
MWp. Jak ukazuje níže uvedený p�ehled, stejn� jako v lo�ském roce dosahuje výroba v prvním �tvrtletí 
uspokojivých výsledk�.  Za období leden-b�ezen 2012 je množství vyrobené energie o 2,3% v�tší, než ve 
stejném období roku 2011 a o 33,2 % v�tší, než tomu bylo ve stejném období roku 2010. 
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Mate�ská spole�nost E4U a.s. je od 25.8.2011 obchodována na volném regulovaném trhu cenných papír�, 
konkrétn� na Burze cenných papír� Praha a.s. Proto ji dle zákona o ú�etnictví vzniká povinnost vést ú�etnictví 
v souladu s mezinárodními ú�etními standardy IFRS. P�íjmy mate�ské spole�nosti E4U a.s. jsou tvo�eny zisky  
ovládané spole�nosti SANERGIE a.s., které jsou vypláceny zpravidla ve �tvrtém �tvrtletí. B�hem prvního až 
t�etího �tvrtletí nemá mate�ská spole�nost žádné p�íjmy, má pouze drobné administrativní výdaje. (Tyto výdaje 
tvo�í v 1. �tvrtletí roku 2012 36 tis. CZK.) Ke dni 31.3.2012 emitent nesestavuje konsolidované záv�rky. 
 
Veškeré operativní p�íjmy plynoucí z provozu p�edm�tných elektráren jsou tvo�eny dce�inou spole�ností 
SANERGIE a.s. Dce�iná spole�nost SANERGIE a.s. i nadále vede ú�etnictví dle �eských ú�etních standard�. 
Ú�etní období spole�nosti SANERGIE a.s. je od 1.10. do 30.9. Výkaz zisku a ztrát spole�nosti SANERGIE a.s. 
v období 1.10.2011-31.3.2012. je následující:  
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V 1. �tvrtletí 2012 nedošlo k žádným významným událostem nebo transakcím, které by m�ly významný vliv na 
b�žný provoz spole�nosti, nebo významn� ovlivnily její finan�ní situaci. V�tšiny energetických zisk� je docíleno 
v letních m�sících, k 31.3.2012 vykazuje spole�nost SANERGIE a.s. ve své rozvaze nerozd�lený zisk minulých 
let ve výši 18.754 tis. CZK.  
 
Dne 16.5. 2012 rozhodl Ústavní soud v Brn�, že tzv. ‚srážková da�‘, tedy povinnost odvád�t po dobu t�í let 
(2011, 2012 a 2013) odvod, jehož výše se odvíjí od obratu ur�itých výroben, je v souladu s ústavním po�ádkem. 
V portfoliu E4U je touto daní zatížena výroba jedné elektrárny, druhé se toto opat�ení netýká.  
 

Rozd�lení výnos� 

Dne 18.4.2012 se konala valná hromada spole�nosti, která rozhodla o výši a splatnosti dividendových výnos� 
vyplácených v roce 2012. Podrobnosti byly již zve�ejn�ny v rámci Výro�ní zprávy emitenta. Finan�ní kalendá� 
pro rok 2012 je následující:  
 
Dividenda v celkové výši 5,60 K�/akcii bude vyplacena ve dvou splátkách:  

- 2,80 K� bude vyplaceno dne 31. kv�tna 2012, rozhodným dnem pro uplatn�ní práva na tuto výplatu je 
24. kv�ten 2012. 
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2,80 Kö bude vyplaceno dne 30. listopadu 2012, rozhodnym dnem pro uplatnöni prava na tute vyplatu

je 23. listopad 2012.

Spoleönost E4U a.s. nemä zadny vlastni yYvoj technologii, pfedstavenstvo aktivne monitoruje moznosti akvizice

dlouhodobych lukrativnich projektü v Ceske republice a zahraniöi.

Dubiiany,18.5.2012

"L
Ing. Petr B'i

predseda pfedstavenstva

Ing. Ales Jelinek, CF A

ölen pfedstavenstva


