27.5. 2019

Společnost ČEZ aktualizuje dividendovou politiku
Představenstvo společnosti ČEZ, a.s. dnes rozhodlo o aktualizaci dividendové
politiky společnosti. Změna spočívá ve zvýšení výplatního poměru na 80 – 100 %
z konsolidovaného čistého zisku Skupiny ČEZ očištěného o mimořádné vlivy.
Hlavním důvodem změny byla aktualizace strategie Skupiny ČEZ, která
nepředpokládá významné akvizice a investice do obnovitelných zdrojů v
zahraničí.

V NÁVAZNOSTI NA SPECIFIKACI NOVÉ STRATEGIE
BYLA AKTUALIZOVÁNA DIVIDENDOVÁ POLITIKA ČEZ
 Dosavadní dividendová politika od roku 2017
 rozšířený výplatní poměr 60–100 % z konsolidovaného čistého zisku


očištěného o mimořádné vlivy obecně nesouvisející s běžným hospodařením
daného roku
zveřejněno v březnu 2017 jako dočasné rozšíření na 2 roky do doby specifikace
rozvojové strategie

 Aktuální dividendová politika ČEZ od 27. 5. 2019
 výplatní poměr 80–100 % z konsolidovaného čistého zisku očištěného
o mimořádné vlivy obecně nesouvisející s běžným hospodařením daného roku
Odůvodnění změny výplatního poměru na 80 – 100 % (z dosavadních 60 – 100 %):
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zvýšení poměru generovaného provozního cash flow k čistému zisku
specifikace nové strategie Skupiny ČEZ a předložení návrhu aktualizované koncepce podnikatelské
činnosti valné hromadě akcionářů, která se koná dne 26. 6. 2019
aktualizovaná strategie nepředpokládá významné akvizice a investice OZE* v zahraničí

* OZE=obnovitelné zdroje

SHRNUTÍ HLAVNÍCH PARAMETRŮ DOSAVADNÍ A
AKTUALIZOVANÉ STRATEGIE SKUPINY ČEZ
Dosavadní strategie
(2012-2018)

Aktualizovaná strategie
(2019 +)

 Zaměření na ČR a trhy střední
a západní Evropy v blízkosti
ČR se stabilním regulatorním
prostředím, primárně Německo,
Francie a Polsko

 Silnější zaměření na domácí trh
 Regionální nabídka v segmentu
energetických služeb (ESCO)
(zejména Německo)
 Odchod z neperspektivních trhů a
segmentů energetiky

Rozvíjené
segmenty

 Nová (decentrální) energetika,
tj. energetické služby a
obnovitelné zdroje (ESCO, OZE)
v ČR i v zahraničí

 Elektřina, plyn a služby s přidanou
hodnotou na domácím trhu
 Obnovitelné zdroje i tradiční
energetika na domácím trhu
 Decentrální energetika v celém
regionu

Provedené
akvizice

 Energetické služby (ESCO)
v Německu, Polsku a
v Rumunsku
 Obnovitelné zdroje (OZE)
v Německu a ve Francii

Geografické
zaměření
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 Plánované další akvizice v ESCO
segmentu, v ČR i v zahraničí

AKTUALIZOVANÁ STRATEGIE SKUPINY ČEZ REAGUJE
NA VÝVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
Oblasti hlavních příležitostí pro Skupinu ČEZ
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Strategické priority Skupiny ČEZ

Posilování energetické
bezpečnosti ČR

Efektivní provoz, optimální využití
a rozvoj výrobního portfolia

Modernizace české
energetiky

Moderní distribuce a péče o
energetické potřeby zákazníků

Naplňování klimatickoenergetického plánu ČR

Rozvoj nové energetiky v České
republice

Úzké propojení českého
průmyslu s okolními zeměmi

Rozvoj energetických služeb
v Evropě

STRATEGICKÉ PRIORITY AKTUALIZOVANÉ STRATEGIE
SKUPINY ČEZ
Strategické priority Skupiny ČEZ

Hlavní strategické teze Skupiny ČEZ

Efektivní provoz, optimální využití a
rozvoj výrobního portfolia

 Efektivní řízení jaderných a pánevních uhelných elektráren
a příprava podmínek pro realizaci nového jaderného zdroje
v rámci posílení energetické bezpečnosti ČR a
dekarbonizace výrobního portfolia ČR

Moderní distribuce a péče o
energetické potřeby zákazníků

 Modernizace a digitalizace distribuce a prodeje v ČR, rozvoj
komplexních služeb se zřetelem na potřeby zákazníků

Rozvoj nové energetiky v České
republice

 Rozvoj energetických služeb (ESCO) a obnovitelných zdrojů
(OZE) v ČR při naplňování českého klimatickoenergetického plánu

Rozvoj energetických služeb
v Evropě

 Rozvoj zahraničních ESCO aktivit a dosažení významné
pozice na trzích blízkých ČR, primárně Německa, severní
Itálie a Polska
 Realizace efektivních exitových strategií z rizikových a
neperspektivních trhů a segmentů energetiky
 Dokončení developmentu OZE v zahraničí a zajištění
návratu vložených finančních prostředků
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