SPOLOČNOSŤ ENERGOCHEMICA SE vstupuje na pražskú burzu
Praha, 28. júna 2012 - Spoločnosť ENERGOCHEMICA SE dnes oficiálne oznámila svoj vstup na Burzu
cenných papierov Praha (BCPP). Spoločnosť ENERGOCHEMICA SE sa chce zamerať na akvizície
významných spoločností v oblasti energetického a chemického priemyslu na území Českej a
Slovenskej republiky.
Prospekt akcií pripravený na účely prijatia akcií na obchodovanie na voľnom trhu BCPP schválila
Národná banka Slovenska dňa 27. júna 2012. Obchodovať sa bude celkom 1 500 000 zaknihovaných
akcií pri menovitej hodnote každej akcie 2 532 EUR (100 EUR). Obchodovanie s akciami začne na
voľnom trhu BCPP v pondelok 2. júla 2012.
Vstup na burzu je pre spoločnosť ENERGOCHEMICA SE veľmi dôležitý. Zámerom spoločnosti je stať sa
moderným, dynamicky sa rozvíjajúcim energeticko-chemickým holdingom a prilákať tak pozornosť
kapitálovo silných partnerov transparentným spôsobom prostredníctvom pražskej burzy. Spoločnosť
plánuje investovať do akvizícií v oblasti energetického a chemického priemyslu Strednej a Východnej
Európy. V súčasnosti je vytipovaných približne desať projektov, ktoré by sa mohli stať súčasťou
holdingu. Vzhľadom k predbežnej povahe rokovaní však nie je možné bližšie tieto investície popísať.
Obchodné dohody by mohli byť uzavreté v priebehu šiestich mesiacov. Celkovo by holding mohol
zamestnávať viac ako dvetisíc pracovníkov.
"Pražská burza v krátkej dobe privíta na voľnom trhu už druhý technický listing. Po spoločnosti OCEĽ
HODING SE sa pre tento krok rozhodol aj emitent ENERGOCHEMICA SE. Aj keď pri technickom listingu
emitent bezprostredne pri svojom vstupe nezískava nový kapitál, otvára si možnosť urobiť tak
flexibilne v budúcnosti. Pre investorov sa vďaka plnenia informačných povinností na kapitálovom trhu
stáva transparentným partnerom. Práve toto je jednou z výhod tzv. technického listingu, "hovorí Jiří
Opletal, zástupca generálneho riaditeľa pražskej burzy a riaditeľ listingu a obchodovania.
ENERGOCHEMICA SE
Spoločnosť ENERGOCHEMICA SE bola založená 23. decembra 2011 a sídli v Prahe. Jej základné imanie
je 3,798 mld EUR (150 miliónov EUR). Ide o holding typu európskej spoločnosti. Jeho výhodou je
lepšia zrozumiteľnosť pre zahraničných partnerov a investorov. Spoločnosť sa riadi komunitárnym
právom Európskej únie, právom Českej republiky a je auditovaná spoločnosťou ECOVIS BLF, sro
Zámerom spoločnosti je stať sa jednou z významných chemických skupín v oblasti Strednej a
Východnej Európy. Z týchto dôvodov plánuje v krátkom čase realizovať akvizície približne desiatich
spoločností pôsobiacich v rámci energetického a chemického priemyslu, najmä v Českej a Slovenská
republike.
Dôležité upozornenie
Toto oznámenie nepredstavuje ani ponuku ani výzvu na nákup akýchkoľvek cenných papierov
ENERGOCHEMICA SE. Emitent ENERGOCHEMICA SE neplánuje svoje akcie verejne ponúkať v
Slovenskej republike ani v zahraničí a nepoveril ani neplánuje poveriť akéhokoľvek obchodníka či inú
osobu verejnou ponukou svojich akcií. Prospekt akcií ENERGOCHEMICA SE pripravený na účely
prijatia akcií na obchodovanie na voľnom trhu BCPP je k dispozícii na internetovej stránke
www.energochemica.eu a je taktiež k dispozícii v sídle spoločnosti na adrese Praha, Vinohrady,
Moravská 1687/34, PSČ 120 00. Na požiadanie doručí spoločnosť investorovi bezplatne listinnú kópiu
prospektu.

