
 

 

E4U a.s. – Mezitímní zpráva 1. čtvrtletí 2016                                                                                           1 

 

Mezitímní zpráva společnosti  

za období 1.1.2016 – 26.5.2016 

 
(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 předpo-

kládané 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 instalova-

ném výkonu 4,4 MWp.    
 

Základní údaje o emitentovi a jeho akciích 

Název emise:    E4U a. s. 

ISIN/BIC kód:   CZ0005123620 / BAAEFORU 

Obchodovatelnost v ČR:   trh Standard Burzy cenných papírů Praha, a. s.  

                             Volný trh, organizovaný společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných 

papírů a.s. 

Obchodobvatelnost v zahraničí:  Börse Stuttgart, Německo  

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

Aktuální akcionářská struktura k 31. 3.2016 

Celkový objem akcií v emisi:   2 391 640 akcií 

- z  toho rozptýlené vlastnictví:  1 171 900 akcií (49%) 

- hlavní akcionář:   1 219 740 akcií (51%) 

Jméno hlavního akcionáře:   E4U FINANCE s.r.o. 

 

Tato akcionářská struktura zůstává do dne zveřejnění této zprávy nezměněna.  

Shrnutí výsledků hospodaření k 31.3.2016 

Obě výrobny, FVE Ratíškovice a FVE Dubňany, které emitent provozuje prostřednictvím své dceřiné 

společnosti SANERGIE, byly po celou dobu 1. čtvrtletí roku 2016 plně v provozu. Nedošlo k žádným 

významným událostem, které by ovlivnily jejich provoz, souhrný instalovaný výkon obou výroben je 4,4 MWp.  

 

V níže uvedeném přehledu jsou zaneseny údaje o výrobě od počátku roku 2010 po jednotlivých čtvrtletích. 

V prvním čtvrtletí roku 2016 bylo vyrobeno v obou výrobnách dohromady 702,1 MWh elektrické energie, což je 

o 12%  méně ve srovnání s pětiletým průměrem tohoto období.  
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MWh 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. čtvrtletí:  747,1 973,0 995,3 586,5 909,4 796,5 702,1 

2. čtvrtletí:  1 601,7 1 892,1 1 828,2 1 582,0 1 720,8 1 810,9   

3. čtvrtletí:  1 594,9 1 700,7 1 715,7 1 742,8 1 524,6 1 728,2   

4. čtvrtletí:  560,2 646,6 597,4 621,7 549,2 540,9   

Součet: 4 503,9 5 212,3 5 136,7 4 533,0 4 704,0 4 876,5   

 

 

Výroba v měsíci dubnu 2016, která je v den psaní této zprávy již známá, je ve výši 518 MWh o 16% pod úrovní 

dubnové výroby roku 2015. V této souvislosti je nutno uvést, že výroba v prvním čtvrtletí se podílí relativně 

malou měrou na celoroční produkci (přibližně 15-19% celoroční výroby spadá do prvního čtvrtletí). 

 

Příjmy společnosti E4U a.s. jsou tvořeny dividendou vyplácenou dceřinou společností SANERGIE a.s.  jednou 

ročně, zpravidla ve čtvrtém kvartálu. Proto v 1. čtvrtletí roku 2016 nemá mateřská společnost E4U žádné příjmy.  

 

K 31.3.2016 nesestavuje emitent konsolidované výkazy a obraz o operativní činnosti k tomuto datu si lze udělat 

výhradně z výsledků společnosti SANERGIE a. s., která má účetní období od 1.10. do 30.9. Níže uvedená 

výsledovka zobrazuje výsledky z období 1.10.2015 – 31.3.2016.  

 

V aktuálním zimním období 10/2015 – 3/2016 bylo dosaženo výkonů ve výši 19,1 mil. Kč a provozního 

výsledku ve výši 1,8 mil. Kč. Nižší výkony v porovnání s posledním srovnatelným obdobím (o 1,1 mil. Kč)  

odpovídají nižší výrobě (svítivosti) v aktuálním období.  

 
 
 
 
 

Výsledovka SANERGIE 1.10.2015 – 31.3.2016, v tis. CZK 

 

 

Výkony   19 107 

Výkonová spotřeba 14 926 

Osobní náklady  1 393 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 559 

Ostatní provozní výnosy 4 

Ostatní provozní náklady 433 

Provozní výsledek hospodaření 1 799 

Finanční výsledek hospodaření 163 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 962 
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Ostatní informace -  Výplata dividend – Finanční kalendář 

Dne 11.5.2016 se konala valná hromada společnosti, která rozdělila zisk roku 2015 tak, jak bylo navrženo 

představenstvem (a zveřejněno v minulosti společně s oznámením o konání VH). Níže uvedený splátkový 

kalendář uvádí podrobnosti o dividendách vyplácených v roce 2016: 

 

 

Finanční kalendář 2016 

 

23.09.2016  rozhodný den pro výplatu podílu na zisku (dividendy) 

30.09.2016 výplatní den, dividenda v celkové výši 5,60 CZK/akcii bude vyplacena v celé výši v tomto 

výplatním termínu 

 

 

Dubňany, 26.5.2016 

 

 

 

 
 

 

Ing. Petr Bína      Ing. Aleš Jelínek 

předseda představenstva     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 

 

 

 

 
 

 

 


