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obchodování na burzovním trhu Standard Market 
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I. ÚDAJE O EMITENTOVI A CENNÝCH PAPÍRECH 
 
1. Údaje o emitentovi 

 
 
Obchodní firma (název):   ENERGOCHEMICA SE  
Sídlo:     Praha – Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, Česká republika 
Telefon:     +420 2 22753493 
E-mail:    officeba@energochemica.eu 
Internetová adresa:   www.energochemica.eu  
IČ:     241 98 099 
DIČ:     CZ24198099 
Datum založení:   15.12.2011 
Datum vzniku:    23.12.2011 (zápis do obchodního rejstříku) 
Právní forma:    evropská společnost 
Doba trvání společnosti:   doba neurčitá 
Společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 

502 
Základní kapitál:    3 798 000 000,- Kč/150 000 000,- EUR  
Orgány společnosti: a) valná hromada  

b)  představenstvo  
    c)  dozorčí rada 
    d)  výbor pro audit 
 
Veškeré veřejně přístupné informace, materiály a dokumenty týkající se společnosti jsou k nahlédnutí v sídle 
společnosti. Významné informace jsou rovněž uveřejňovány na internetové adrese společnosti. 
 
 

2. Základní kapitál emitenta a údaje o cenných papírech  
 
Základní kapitál emitenta 
 
Výška základního kapitálu:   3 798 000 000,- Kč/150 000 000,- EUR 
Počet akcií:    1 500 000 kusů 
Druh, forma, podoba:   kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě 
Jmenovitá hodnota 1 akcie:   2 532,- Kč/100,- EUR 
Splaceno k 5.11.2013:   100 % základního kapitálu  
 
Akcie jsou veřejně obchodovány, na Standard market trhu (předtím s označením regulovaný volný trh) Burzy 
cenných papírů Praha, a.s. pod názvem ENERGOCHEMICA (ISIN CZ0008467818) v rámci automatických obchodů. 
Termín zahájení obchodování byl 02. 07. 2012. 
 

Údaje o cenných papírech 
 
Druh:     kmenové akcie 
Forma:     na majitele 
Podoba:     zaknihované  
Jmenovitá hodnota 1 akcie:   2 532,- Kč/100,- EUR 
Počet kusů:    1 500 000 
Název emise:   ENERGOCHEMICA  
ISIN:    CZ0008467818 
Celková jmenovitá hodnota emise:  3 798 000 000,- Kč/150 000 000,- EUR 
Splaceno k 5.11.2013:   100 % základního kapitálu 
 

 
Popis práv a povinností spojených s příslušným druhem akcie 
 
Převoditelnost cenných papíru: Není omezena 
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Obchodování: Akcie jsou veřejně obchodovány na Standard Market trhu (dříve regulovaný volný trh) Burzy 
cenných papírů Praha, a.s. pod názvem ENERGOCHEMICA (ISIN CZ0008467818) v rámci automatických obchodů. 
Termín zahájení obchodování byl 2.7.2012. 
 
Práva vyplývající z akcie: Základní kapitál 3 798 000 000,- Kč/150 000 000,- EUR je rozdělen na 1 500 000 akcií na 
majitele. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 2 532,- Kč/100,- EUR. S každou akcií o jmenovité hodnotě 2 532,- 
Kč/100,- EUR je spojen jeden hlas.  
 
Práva vyplývající z akcie: 
a) právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu),  
b) právo podílet se na řízení společnosti, 
c) přednostní právo na upsání nově emitovaných akcií společnosti při zvýšení základního kapitálu, 
d) právo na podíl na likvidačním zůstatku. 
 
Práva a povinnosti akcionářů jsou blíže upraveny v části druhé, díl V, oddíl III, §178 a následující Obchodního 
zákoníku, a ve stanovách společnosti ENERGOCHEMICA SE. 

 
II. EMITENTEM OVLÁDANÉ OSOBY 

 
 
Emitent ENERGOCHEMICA SE drží k 5.11.2013 účastnické cenné papíry a obchodní podíly, zakládající podíl na 
základním kapitálu a na hlasovacích právech v následujících společnostech, které zároveň naplňují definici 
ovládané osoby ve smyslu §66a Obchodního zákoníku:  
 
Přímý podíl: 
a) ENERGOCHEMICA TRADING, a.s., se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 46 798 072 zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 5599/B – 
emitent drží 100% majetkové účasti, se kterou je spojeno 100% hlasovacích práv  

b) FORTISCHEM, a.s., se sídlem M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky, Slovenská republika IČO: 46 693 874 
zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Trenčín, oddíl Sa, vložka č. 10623/R – emitent drží 100% 
majetkové účasti, se kterou je spojeno 100% hlasovacích práv 

c) Novácka Energetika, a.s., se sídlem M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky, Slovenská republika IČO: 44 203 454 
zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Trenčín, oddíl Sa, vložka č. 10548/R – emitent drží 100% 
majetkové účasti, se kterou je spojeno 100% hlasovacích práv 

d) Technologický Inštitút A. Ruprechta a.s. (původní název Slovenský Inštitút Technológií, a.s.), se sídlem 
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika IČO: 46 693 106 zapsaná v obchodním rejstříku 
okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 5550/B – emitent drží 100% majetkové účasti, se kterou je 
spojeno 100% hlasovacích práv 

e) TP2, s.r.o., se sídlem Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovenská republika IČO: 36 766 763 zapsaná 
v obchodním rejstříku okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 22474/V – emitent drží 100% 
majetkové účasti, se kterou je spojeno 100% hlasovacích práv 

f) Light Stabilizers, s.r.o., se sídlem Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovenská republika IČO: 43 852 670 
zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 27957/V – emitent drží 100% 
majetkové účasti, se kterou je spojeno 100% hlasovacích práv 

g) PTCHEM, s.r.o., se sídlem Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová, 976 97 Nemecká, Slovenská republika IČO: 
45 541 957 zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 18137/S – 
emitent drží 100% majetkové účasti, se kterou je spojeno 100% hlasovacích práv 

h) PROROGO, s.r. o., se sídlem Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovenská republika IČO: 45 924 422 
zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 26665/V – emitent drží 0,14% 
majetkové účasti, se kterou je spojeno 0,14% hlasovacích práv   

i) CPP Strážov, s.r.o., se sídlem Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovenská republika IČO: 46 358 421 
zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 28377/V – emitent drží 3% 
majetkové účasti, se kterou jsou spojena 3% hlasovacích práv 

j) CPP Zemplín, s.r.o., se sídlem Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovenská republika IČO: 46 358 480 
zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 28391/V – emitent drží 3% 
majetkové účasti, se kterou jsou spojena 3% hlasovacích práv 
 

Nepřímý podíl:  
a) Novácka Voda, a.s., zkráceně NoVO, a.s., se sídlem M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky, Slovenská republika 

IČO: 46 142 827 zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Trenčín, oddíl Sa, vložka č. 10598/R - 
emitent nepřímo drží 100 % majetkové účasti prostřednictvím společnosti Novácka Energetika, a.s. 
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b) Nováky Park I, s.r.o., se sídlem M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky, Slovenská republika IČO: 44 424 221 
zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Trenčín, oddíl Sa, vložka č. 25071/R - emitent nepřímo 
drží 100 % majetkové účasti prostřednictvím společnosti Novácka Energetika, a.s. 

c) Chemko, a.s. Slovakia, se sídlem Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika IČO: 36 210 625 
zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 4694/B - emitent nepřímo 
drží 100 % majetkové účasti prostřednictvím společnosti TP 2, s.r.o. 

d) PROROGO, s.r.o., se sídlem Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovenská republika IČO: 45 924 422 
zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 26665/V - emitent nepřímo 
drží 99,86 % majetkové účasti prostřednictvím společnosti TP 2, s.r.o. 

e) CPP Strážov, s.r.o., se sídlem Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovenská republika IČO: 46 358 421 
zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 28377/V - emitent nepřímo 
drží 97 % majetkové účasti prostřednictvím společnosti TP 2, s.r.o. 

f) CPP Zemplín, s.r.o., se sídlem Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovenská republika IČO: 46 358 480 
zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 28391/V - emitent nepřímo 
drží 97 % majetkové účasti prostřednictvím společnosti TP 2, s.r.o. 

g) Prvá hasičská, a.s., se sídlem Priemyselná 720, 072 22  Strážske, Slovenská republika IČO: 36 210 871 
zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Košice I, oddíl Sa, vložka č. 1200/V - emitent nepřímo drží 
100 % majetkové účasti prostřednictvím společnosti TP 2, s.r.o. 

 
III. INFORMACE O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

 

1. Podnikatelská činnost emitenta 
 

1.1 Podnikatelská činnost a výsledky hospodaření emitenta 
 
V průběhu příslušného období emitent poskytoval půjčky ovládaným společnostem. V přiloženém výkazu o 
finanční situaci jsou půjčky presentovány v řádku úvěry poskytnuté ovládaným osobám. Snížení poskytnutých 
půjček emitentem je způsobeno započtením pohledávek z půjček za dlužníky – ovládanými osobami vůči 
pohledávkám ovládaných osob za emitentem jakožto jediným akcionářem ovládaných osob na splacení emisního 
kurzu nově upsaných akcií/peněžitých vkladů při navýšení základního kapitálu v ovládaných společnostech, jak je 
popsáno v bodě 1.2. této zprávy. 
 
Řádek poskytnuté úvěry a jiné pohledávky vůči třetím osobám představuje pohledávku vůči bývalému akcionáři 
LINKSKATERS LIMITED z roku 2012, která je splatná dne 31.12.2013.  
 
Společnost ENERGOCHEMICA SE ke dni 30.9.2013 dosáhla záporného hospodářského výsledku 499 tis. EUR 
v důsledku kursových ztrát. Výnosy společnosti byly dosažené v převážné míře z úroků z poskytnutých půjček 
ovládaným společnostem, v porovnání s totožným obdobím minulého roku se jedná o absolutní nárůst, jelikož 
k akvizici těchto společností došlo až po 1.8.2012 a úrokový výnos byl pouze za kratší část období.   
 
Číselné údaje a informace v rozsahu zkrácené rozvahy, zkrácené výsledovky, jsou vypracovány v souladu s 
Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií a pokrývají účetní 
období od 1.7.2013 do 30.9.2013. 
 
VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI  
v souladu s IFRS (individuální, nekonsolidovaný) 

 k 30.9.2013 k 31.12.2012 

 v tis. EUR v tis. EUR 

AKTIVA   

   

Dlouhodobá aktiva   

Podíly v ovládaných osobách 94 729 71 265 

Ostatní podíly v držení na prodej 31 - 

Odložená daň 2 858 2 858 

Dlouhodobá aktiva celkem 97 618 74 123 
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Krátkodobá aktiva   

Úvěry poskytnuté ovládaným osobám 1 932 18 328 

Poskytnuté úvěry a jiné pohledávky vůči třetím osobám 39 363 45 236 

Hotovost a peníze na bankovních účtech 114 238 

Krátkodobá aktiva celkem 41 409 63 802 

Aktiva celkem 139 027 137 925 

   

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY   

   

Kapitál a fondy   

Základní kapitál 150 000 150 000 

Neuhrazená ztráta minulých období (12 152) - 

Souhrnný výsledek běžného období (499) (12 152) 

Vlastní kapitál celkem 137 349 137 848 

   

Krátkodobé závazky   

Závazky z obchodního styku a jiné závazky 17 77 

Závazky z nesplacených vkladu ovládaným osobám  1 491 - 

Daň z přijmu  170 - 

Krátkodobé závazky celkem 1 678 77 

 139 027  137 925 

 

VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU  
v souladu s IFRS (individuální, nekonsolidovaný) 

 1.7.-30.9. 1.1.-30.9. 

 2013 2012 2013 2012* 

 v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR 

Výnosy 182 (2 914) 534 72 

Administrativní náklady (26) (28) (89) (52) 

Provozní výsledek 156 (2 942) 445 20 

     

Čisté kurzové ztráty 317 - (774) - 

Finanční výsledek 317 - (774) - 

Hospodářský výsledek před zdaněním 473 (2 942) (329) 20 

Daně 13 - (170) - 

Hospodářský výsledek za období 486 (2 942) (499) 20 

     

Ostatní úplný výsledek za období - - - - 

Daň související s ostatním úplným 
výsledkem 

- - - - 

Ostatní úplný výsledek po zdanění za 
období 

- - - - 

Celkový souhrnný výsledek za období 486 (2 942) (499) 20 

*data za uvedené období jsou za období od 23.12.2011 do 30.9.2012.  
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1.2 Významné události a transakce a jejich dopad na finanční situaci 
nebo výsledek hospodaření emitenta 
 

Dne 27.9.2013 společnost ENERGOCHEMICA SE rozhodla jako jediný akcionář resp. společník při výkonu 
působnosti valné hromady o navýšení základního kapitálu v ovládaných společnostech a tím i o zvýšení majetkové 
účasti v nich následovně:  

� ve společnosti ENERGOCHEMICA TRADING a.s. navyšuje základní kapitál o 900 tis. EUR upsáním nových 
kmenových listinných akcií (9 ks) ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 tis. EUR a stejném emisním kursu 
za jednu akcii. 

� ve společnosti Novácka Energetika, a.s. navyšuje základní kapitál o 640 tis. EUR upsáním nových 
kmenových listinných akcií (64 ks) ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 tis. EUR a stejném emisním kursu 
za jednu akcii. 

� ve společnosti FORTISCHEM a.s. navyšuje základní kapitál o 3 220 tis. EUR upsáním nových kmenových 
listinných akcií (161 ks) ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20 tis. EUR a stejném emisním kursu za jednu 
akcii. 

� ve společnosti PTCHEM, s.r.o. navyšuje základní kapitál o 5 430 tis. EUR novým peněžním vkladem. 
� ve společnosti TP 2, s.r.o. navyšuje základní kapitál o 10 114 tis. EUR novým peněžním vkladem. 
� ve společnosti Light Stabilizers, s.r.o. navyšuje základní kapitál o 3 000 tis. EUR novým peněžním vkladem. 

 
Dne 27.9.2013 společnost ENERGOCHEMICA SE uzavřela následující dohody o vzájemném zápočtu pohledávek 
emitenta z úvěrů za  ovládanými společnostmi a pohledávek ovládaných společností za emitentem ze splacení 
emisního kursu nově upsaných akcií/peněžitých vkladů:   

� ve společnosti ENERGOCHEMICA TRADING a.s. se započítává pohledávka emitenta za společností ve výši 
630 tis. EUR představující jistinu poskytnutého úvěru na základě Smlouvy o úvěru ze dne 13.11.2012 
s pohledávkou ENRGOCHEMICA TRADING, a.s. za emitentem ze splacení emisního kursu nově upsaných 
akcií.  

� ve společnosti Novácka Energetika, a.s. se započítává pohledávka emitenta za společností ve výši 448 tis. 
EUR představující jistinu poskytnutého úvěru na základě Smlouvy o úvěru ze dne 25.1.2013 s pohledávkou 
Novácka Energetika, a.s. za emitentem ze splacení emisního kursu nově upsaných akcií.  

� ve společnosti FORTISCHEM a.s. se započítává pohledávka emitenta za společností ve výši 2 254 tis. EUR 
představující jistinu poskytnutého úvěru na základě Smlouvy o úvěru ze dne 30.7.2012 s pohledávkou 
FORTISCHEM a.s. za emitentem ze splacení emisního kursu nově upsaných akcií.  

� ve společnosti PTCHEM, s.r.o. se započítává pohledávka emitenta za společností ve výši 5 429 tis. EUR 
představující jistinu a úroky poskytnutého úvěru na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1. 
8. 2012 s pohledávkou PTCHEM, s.r.o. za emitentem ze splacení peněžitého vkladu.  

� ve společnosti TP 2, s.r.o. se započítává pohledávka emitenta za společností ve výši 10 114 tis. EUR 
představující jistinu a úroky poskytnutého úvěru na základě Smlouvy o úvěru ze dne 2. 8. 2012 
s pohledávkou TP 2, s.r.o. za emitentem ze splacení peněžitého vkladu.  

� ve společnosti Light Stabilizers, s.r.o. se započítává pohledávka emitenta za společností ve výši 3 000 tis. 
EUR představující jistinu poskytnutého úvěru na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1. 8. 
2012 s pohledávkou Light Stabilizers, s.r.o.za emitentem ze splacení peněžitého vkladu.  

 
Společnost dále poskytla tyto úvěry ovládaným společnostem nebo uzavřela dodatky k již existujícím smlouvám o 
půjčce: 

� Dodatek č. 2 ze dne 26.8.2013 k Smlouvě o úvěru uzavřené dne 20.11.2010 mezi ENERGOCHEMICA SE 
jako věřitelem a Light Stabilizers, s.r.o. jako dlužníkem, na základě kterého se prodlužuje splatnost 
poskytnutého úvěru do 31.8.2014 beze změny ostatních podmínek. Zůstatek pohledávky z úvěru byl 
postoupen společností ENERGOCHEMICA SE na nového věřitele Chemko, a.s. Slovakia dne 16.10.2013, jak 
je uvedeno níže. 

� Dodatek č. 3 ze dne 15.8.2013 k Smlouvě o úvěru uzavřené dne 2.8.2012 mezi ENERGOCHEMICA SE jako 
věřitelem a TP 2, s.r.o. jako dlužníkem, na základě kterého se prodlužuje splatnost poskytnutého úvěru do 
20.8.2014 beze změny ostatních podmínek. Úvěr byl splacen v plné výši započtením na základě Dohody o 
vzájemném zápočtu pohledávek ze dne 27.9 2013. 
 

Dne 16.10.2013 Společnost uzavřela tyto smlouvy o postoupení pohledávek: 
� Smlouvu o postoupení pohledávky mezi ENERGOCHEMICA SE jako postupitelem a Chemko, a.s. Slovakia 

jako postupníkem, předmětem které bylo postoupení pohledávky ve výši 239 495,58 EUR vůči dlužníkovi 
– Light Stabilizers, s.r.o. 

� Smlouva o postoupení pohledávky mezi ENERGOCHEMICA SE jako postupitelem a ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. jako postupníkem, předmětem které bylo postoupení pohledávky ve výši 407 767,12 EUR 
vůči dlužníkovi – Chemko, a.s. Slovakia 
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Transakce popsané výše se promítly do hospodaření emitenta tak, jak je popsáno v části 1.1 této zprávy. Na 
výnosy emitenta a jeho hospodářský výsledek měly vliv především úroky z poskytnutých půjček. V aktivech 
emitenta se projevilo navýšení obchodních podílů realizované ve sledovaném období a zápočty půjček vůči 
ovládaným osobám.  
 
 

2. Podnikatelská činnost emitentem ovládaných osob 
 

2.1 Podnikatelská činnost a výsledky hospodaření emitentem 
ovládaných osob 
 

Hlavní podnikatelskou oblastí ovládaných společností je výroba chemických produktů a jejich prodej, výroba, 
distribuce a prodej energetických médií, zejména v rámci ovládaných společností emitenta, ale i externím 
odběratelům. 

Emitentem ovládané společnosti byly nabyty k 1.8.2012 a v období od 1.7.2013 do 5.11.2013 v nich probíhal 
reengineering se současnou změnou resp. tvorbou organizační struktury a optimalizací procesů se zaměřením 
na procesní systém řízení.  

Nejvýznamnějším faktorem, který výrazně ovlivňuje výsledky chemických společností skupiny v hodnoceném 
období, byla prohlubující se fáze recese na trhu s chemickými komoditami a v navazujících výrobních odvětvích 
a ve stavebnictví. Tento vliv se nejvýrazněji projevil na trhu skupiny výrobků karbid a výrobků na bázi fenolických 
živic. Dalším faktorem s negativním vlivem na výsledky skupiny byla dlouhotrvající fáze průniku na trh 
a nedostatečná kontraktace výrobků společnosti PTCHEM, která byla uvedena do provozu po dlouhodobější 
odstávce výroby. 

Nižší výroba ve společnostech zabývajících se výrobou chemických produktů se vlivem významné provázanosti 
firem přímo projevila také v energetických společnostech skupiny. Na hospodaření energetických společností se 
projevilo i výrazné snížení cen jednotlivých druhů energií. 

Následující informace a údaje vycházejí z nekonsolidovaných hodnot a jsou porovnány s údaji individuálních 
uzávěrek jednotlivých společností.  
 

a) Chemická výroba 
 
Společnost Fortischem, a.s. produkuje výrobky anorganické i organické chemie. Nosnou výrobní oblastí 
společnosti je výroba karbidu, výrobků elektrolýzy, PVC a výrobků na bázi PVC. Společnost vznikla 30. 5. 2012 a 
své provozní aktivity v současné struktuře začala provádět až po získání aktiv k 1.8.2012. Z uvedeného důvodu je 
srovnávání se stejným obdobím minulého roku neprůkazné. Společnost dosáhla k 30.9.2013 kumulativního 
výsledku hospodaření po zdanění – 4 056 tis. EUR, z toho – 1 085 tis. EUR za 3. čtvrtletí.  Na negativním 
hospodářském výsledku se v rozhodující míře podílel pokles tržeb z prodeje karbidu a souvisejících výrobků. 
Společnost přijímá opatření na podporu prodeje v tomto segmentu, která spolu s ostatními racionalizačními 
opatřeními přispějí ke stabilizaci hospodaření podniku. 
 
Společnost Chemko, a.s. Slovakia působí v oblasti výroby organické a anorganické chemie, konkrétně 
pentaerytritolu, mravenčanu vápenatého a fenol-formaldehydových živic. Uvedené produkty se používají při 
výrobě zvukově a tepelně izolačních materiálů, nátěrových hmot na bázi alkalických živic, žáruvzdorných 
stavebních materiálů a jako lepidla pro výrobu vodovzdorných překližek a desek. Společnost dosáhla k 30.9.2013 
kumulativního výsledku hospodaření po zdanění – 3 730 tis. EUR, z toho – 1 353 tis. EUR za 3. čtvrtletí, především 
v důsledku nárůstu cen hlavních vstupů. Ve společnosti probíhá realizace organizačních změn při současné 
optimalizaci všech procesů s předpokládaným termínem ukončení do konce tohoto roku.   V oblasti prodeje se 
společnost zaměřuje na postupné rozšiřování prodeje do nových segmentů trhu s alternativními možnostmi 
využití našich výrobků. 
 
Společnost Light Stabilizers, s.r.o., vyrábí světelné stabilizátory typu HALS na bázi esterů mastných kyselin a TMP 
pro farmaceutický průmysl a pro ochranu polymerů – s hlavní oblastí použití pro polyolefiny. Společnost 
hospodařila za prvních devět měsíců roku 2013 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 598 tis. EUR, z toho 
307 tis. EUR za 3. čtvrtletí.  Na zlepšení výsledku hospodaření se podílel zejména růst tržeb oproti předchozímu 
roku. Obchodní aktivity společnosti jsou zaměřeny zejména na stálé klienty i dodavatele. Aktivní obchodní 
politika zajistila možnost promítnutí růstu cen vstupů do cen výstupů, což v nemalé míře přispělo ke zlepšení 
hospodářského výsledku. 
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Společnost PTCHEM, s.r.o., v předchozích letech nefungovala, proto nejsou uvedeny ani hodnoceny údaje za 
srovnatelné období předchozího roku. Za uplynulé období letošního roku v rámci probíhajícího re-engineeringu 
byly provedeny první úspěšné zkoušky výroby produktu LABS. Z důvodu nižšího objemu zakázek běží provoz 
diskontinuálně. K 31. 9. 2013 vykázala společnost záporný výsledek hospodaření ve výši – 1 013 tis. EUR, z toho -
315 tis. EUR ve 3. čtvrtletí.   
  

b) Výroba energií 
 
Společnost TP 2, s.r.o., vyrábí, nakupuje a distribuuje energetická média, která jsou dodávána společnostem ve 
skupině umístěným v areálu u města Strážske a třetím osobám v dané lokalitě. Z hlediska produkce a dodávaných 
komodit jde o lokální trh, a proto se počet zákazníků a jejich struktura meziročně téměř nemění nebo se mění 
pouze minimálně. Za devět měsíců letošního roku hospodařila společnost se ziskem 414 tis. EUR, z toho 360 tis. 
EUR za 3. čtvrtletí  
 
Společnost Novack Energetika, a.s. působí především jako distributor energetických médií pro společnost 
Fortischem a.s. a částečně je i jejich výrobcem a dodavatelem. Společnost dosáhla k 30.9.2013 pozitivního 
výsledku hospodaření po zdanění 832 tis. EUR, z toho 629 tis. EUR ve 3. čtvrtletí, a to navzdory klesající prodejní 
ceně elektřiny a také nižšímu objemu dodávek z důvodu poklesu objemu výroby u hlavního odběratele. 
 

c) Ostatní činnosti 
 
Další společnosti skupiny jsou zaměřeny na obchodní činnost a poskytování služeb. Hospodaření těchto 
společností je z hlediska skupiny nevýznamné.  

 
2.2 Významné události a transakce a jejich dopad na finanční situaci 
nebo výsledek hospodaření emitentem ovládaných osob 
 

V období od 1.7.2013 do 5.11.2013 uskutečnili ovládané společnosti (mimo transakci s mateřskou společností 
uvedených v bodě 1.2) následující významné transakce: 

Společnost Light Stabilizers, s.r.o. uzavřela dne 8.10.2013 jako věřitel smlouvu o úvěru s ENERGOCHEMICA 
TRADING, a.s. jako dlužníkem, na základě které poskytla úvěr s úvěrovým rámcem ve výši 1 000 tis. EUR s úrokem 
3% se splatností jistiny a úroku nejpozději do jednoho roku ode dne poskytnutí první tranše. 
 
Společnost Fortischem, a.s. uzavřela dne 10.10.2013 jako věřitel smlouvu o úvěru s ENERGOCHEMICA TRADING, 
a.s. jako dlužníkem, na základě které poskytla úvěr s úvěrovým rámcem ve výši 2 500 tis. EUR s úrokem 3% se 
splatností jistiny a úroku nejpozději do jednoho roku ode dne poskytnutí první tranše. 
 
Společnost ENERGOCHEMICA TRADING a.s. uzavřela dne 16.10.2013 jako věřitel Dodatek č. 1 k Smlouvě o úvěru 
ze dne 4.9.2012 s PTCHEM, s.r.o. jako dlužníkem, na základě které se navyšuje úvěrový rámec na 1 500 tis. EUR 
beze změny ostatních podmínek.  
 
Výše uvedené transakce uskutečněné do 5.11.2013 se odrazily ve výsledku hospodaření a ve stavu bilancí 
ovládaných společností až po 30.9.2013. V průběhu období nenastaly žádné další události a transakce jak se uvádí 
v bodu 2.1 této zprávy. Ostatní události a transakce se promítnou do hospodaření ovládaných společností 
v následujícím období. 

Informace uvedené v mezitímní zprávě poskytují věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a 
výsledcích hospodaření emitenta ENERGOCHEMICA SE a jím ovládaných osob. 
 
Dne 5.11.2013 

 


