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Mnichov, 6.10.2011  

Vážení akcionáři, 

letos v létě jsme uvedli na veřejný trh akcie naší společnosti E4U a.s. 
Jedná se o investiční nástroj, pomocí kterého se lze podílet na ziscích 
plynoucích z prodeje energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. 

Počet akcionářů společnosti se pohybuje nyní mezi 300-400. 
S mnohými z Vás jsme měli možnost během úpisu mluvit osobně. 
Dobře víme, že jsou mezi Vámi lidé z našeho bezprostředního okolí, 
blízcí obchodní přátelé, ostřílení matadoři v oblasti investování, 
ale též studenti a lidé, kteří si poprvé otevřeli účet cenných papírů 
a prvně si koupili cenný papír – akcii. 

Akcie E4U a.s. nejsou spekulativním nástrojem a proto jsou vhodným 
základem každého dlouhodobého portfolia. Přináší dlouhodobý, 
stabilní dividendový výnos, aniž by se zásadně měnila celková vnitřní 
hodnota společnosti. Jsme rádi, že již bezprostředně po úpisu bylo 
možné vyplatit první dividendu ve výši 7% upisovací hodnoty, tedy 
5,60 CZK na akcii. Jednalo se o rozdělení starých zisků plynoucích 
především z výroby roku 2009. 

Při pohledu na výsledky dceřiné společnosti SANERGIE a.s. je 
zřejmé, že za období roku 2010 a první pololetí roku 2011 vygenerovaly 
stávající výrobny zisk ve výši 30 mil. CZK, což je více než 12,5 CZK na 
jednu akcii E4U. Již dnes má tedy společnost k dispozici dostatečný 
‚polštář‘, umožňující vyplatit stejně velkou dividendu v letech 2012 
a 2013. Stabilní, dlouhodobá a pravidelná výplata dividend v této výši 
patří mezi hlavní priority společnosti.

Kromě toho ovšem budeme portfolio projektů rozšiřovat, 
prohlubovat a zkvalitňovat. Mezi budoucí projekty mohou patřit 
výrobny tepla, tedy prodej tepelné energie získávané ze slunečního 
záření. Monitorujeme ovšem například i možnosti spojené s akvizicí 
a výstavbou větrných elektráren. Při výběru dalších projektů se 
neomezujeme na určitou konkrétní technologii, ani na konkrétní 
region nebo zemi. Kritériem výběru i nadále je a bude stabilita dané 
technologie a dlouhodobá vnitřní výnosnost projektů.

O dalších krocích společnosti Vás budeme i nadále informovat, 

s úctou, 

Aleš Jelínek,  E4U a.s.
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