Mezitímní zpráva představenstva společnosti
za období 1.7.2015 – 18.11.2015
(mezitímní zpráva)
Předmět činnosti
Spravujeme majetek akcionářů prostřednictvím investování do lukrativních a dlouhodobě výnosných projektů,
do projektů se stabilními a do značné míry predikovatelnými budoucími zisky a cash flow. Akcie společnosti
E4U a. s. jsou investičním nástrojem, který přináší akcionářům dlouhodobě stabilní dividendový výnos v předpokládané výši 6–8 % ročně (vztaženo k původní upisovací ceně 80 CZK). Zaměřujeme se především na výrobny
energie z obnovitelných zdrojů, tedy na zelenou energii.
Společnost E4U a. s. vznikla v srpnu 2010, její historie však sahá do roku 2006, kdy byla založena společnost
SANERGIE a. s., jejíž akcie tvoří základ majetku společnosti E4U a. s.. Prostřednictvím dceřiné společnosti
SANERGIE a. s. v současné době provozujeme dva solární parky v oblasti jižní Moravy o celkovém instalovaném výkonu 4,4 MWp.

Základní údaje o emitentovi a jeho akciích
Název emise:
ISIN/BIC kód:
Obchodovatelnost v ČR:
Obchodobvatelnost v zahraničí:
Investor relations:

E4U a. s.
CZ0005123620 / BAAEFORU
trh Standard Burzy cenných papírů Praha, a. s.
Volný trh, organizovaný společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných
papírů a.s.
Börse Stuttgart, Německo
tel: 222 742 940, e-mail: info@e4u.cz, www.e4u.cz

Aktuální akcionářská struktura
Celkový objem akcií v emisi:
- z toho rozptýlené vlastnictví:
- hlavní akcionář:
Jméno hlavního akcionáře:

2 391 640 akcií
1 171 900 akcií (49%)
1 219 740 akcií (51%)
E4U FINANCE s.r.o.

Shrnutí výsledků hospodaření
Po celé období od 1.7.2015 do dne zveřejnění této zprávy byla všechna zařízení v majetku společnosti plně
v provozu, tedy obě elektrárny FVE Ratíškovice a FVE Dubňany.
V níže uvedeném přehledu je uvedena celková výroba v jednotlivých čtvrtletích od počátku roku 2010 v MWh.
V třetím čtvrtletí roku 2015 bylo vyrobeno celkem 1728,2 MWh elektrické energie, což je o 13,3% více, než ve
stejném období minulého roku. Jedná se o velmi slunečné a výrobně silné období.
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MWh
1. čtvrtletí:
2. čtvrtletí:
3. čtvrtletí:
4. čtvrtletí:

2010
747,1
1601,7
1594,9
560,2

2011
973,0
1892,1
1700,7
646,6

2012
995,3
1828,2
1715,7
597,4

2013
586,5
1582,0
1742,8
621,7

2014
909,4
1720,8
1524,6
549,2

4503,9

5212,3

5136,7

4533,0

4704,0

Součet:

2015
796,5
1810,9
1728,2

V den zveřejnění této zprávy je známá i výroba za říjen 2015, která činí 229,1 MWh, tato hodnota je o 19% nižší
v porovnání s říjnem 2014.
Samotná společnost E4U nemá během prvních třech čtvrtletí běžného roku žádné příjmy z operativní činnosti,
veškeré tyto příjmy zůstávají na úrovni dceřiné společnosti SANERGIE a. s., zisk dceřiné společnosti
SANERGIE a. s. je rozdělován ve čtvrtém čtvrtletí. Ke dni 30.9.2015 nesestavuje emitent konsolidované výkazy
a proto je pro vyhodnocení úspěšnosti daného období nutný pohled na výsledky dceřiné společnosti SANERGIE
a. s. Tato má účetní období od 1.10. do 30.9., níže je uvedena výsledovka k 30.9.2015

Výkaz zisku a ztráty společnosti SANERGIE a. s., za období 1.10.2014 – 30.9.2015, v tis. CZK
Výkony

73 840

Výkonová spotřeba

39 753

Přidaná hodnota

34 087

Osobní náklady

2 319

Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady

19
943
7
1 253

Provozní výsledek hospodaření

29 560

Finanční výsledek hospodaření

598

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

30 158

Výsledek hospodaření před zdaněním

30 158

Tržby jsou ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 3,7 mil. Kč vyšší, což je dáno především větším
počtem slunečných dní a vyšší výrobou. Oproti minulému období se již do nákladů nepromítá tzv. „srážková
daň“, jsou nižší náklady na opravy a též se zde již plně projevují nižší leasingové splátky, díky nižším úrokům
z cizího kapiktálu. Zisk za uvedené období je tak o 5 mil. Kč vyšší ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku.

Ostatní informace - Výplata dividend – Finanční kalendář
Dne 13.5.2015 se konala valná hromada společnosti, která rozdělila zisk roku 2014 tak, jak bylo navrženo
představenstvem. Níže uvedený splátkový kalendář uvádí podrobnosti o dividendách vyplácených v roce 2015:
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Finanční kalendář 2015

22.5.2015
29.5.2015
23.11.2015
30.11.2015

rozhodný den pro výplatu první části dividendy
výplata první části dividendy (2,80 Kč/akcii)
rozhodný den pro výplatu druhé části dividendy
výplata druhé části dividendy (2,80 Kč/akcii)

Dubňany, 18.11.2015

Ing. Petr Bína
předseda představenstva

Ing. Aleš Jelínek
člen představenstva

E4U a. s.
Hodonínská 1624
Dubňany, PSČ 696 03
IČO: 28127781
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246
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