
Skupina EZ schválila prodej svých bulharských aktiv spole nosti Eurohold za 335 mil. EUR

Skupina EZ dnes uzav ela se spole ností Eurohold smlouvu o prodeji svých bulharských
aktiv. Prodejní cena iní 335 milion  EUR. Vypo ádání transakce podléhá schválení
bulharským antimonopolním ú adem a bulharským energetickým regula ním ú adem.
Mezinárodní arbitráž, kterou spole nost EZ zahájila v i Bulharské republice v ervenci
2016, není prodejem dot ena a ze strany spole nosti EZ bude nadále vedena.

Skupina EZ dnes podepsala smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv se spole ností Eurohold AD,
která je nejv tší bulharskou ve ejn  obchodovanou spole ností a významným hrá em na trzích
st ední a jihovýchodní Evropy.

Spole nost Eurohold plánuje financovat akvizici a refinancovat stávající úv ry bulharských spole ností
skupiny EZ áste  z vlastních zdroj  a áste  úv ry od p edních sv tových bank.

Prodej zahrnuje všech sedm bulharských spole ností skupiny EZ (CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria,
CEZ Razpredelenie, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Oreshets a Bara Group).
Transakce podléhá schválení bulharské Komise pro ochranu hospodá ské sout že (KZK) a Komise pro
regulaci energetiky a vodohospodá ství (KEVR).

__________________________________________________________________________________

Spole nost Eurohold Bulgaria AD má sídlo v Sofii a je významným hrá em p sobícím v regionu st ední,
východní a jihovýchodní Evropy a v n kterých státech bývalého Sov tského svazu. Spole nost
Eurohold je zárove  nejv tší bulharskou ve ejn  obchodovanou spole ností a její akcie jsou
obchodované na bulharské a varšavské burze. Dce iné spole nosti skupiny Eurohold p sobí v oblasti
pojišt ní, leasingu, prodeje automobil , správy aktiv a investi ních služeb ve 12 evropských zemích.
Skupina Eurohold vlastní pojiš ovnu Euroins Insurance Group (EIG), která p sobí na evropských trzích
a vlastní dce iné spole nosti v Bulharsku, Rumunsku, Severní Makedonii, Ukrajin , Gruzii, B lorusku a

eské republice.


