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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL VE VĚCI ŽÁDOSTÍ 
SPOLEČNOSTI ENTRIS EQUITY LIMITED PŘEDLOŽENÝCH BĚHEM ŘÁDNÉ 

VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL KONANÉ DNE 26. KVĚTNA 2014 

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Unipetrol“) během jednání řádné valné 
hromady společnosti Unipetrol dne 26. května 2014 od Entris Equity Limited, se sídlem: 
Akropoleos 59-61, Savvides Centre, 1st floor, flat/Office 102, P.C. 2012 Nicosia, Cyprus, 
identifikační číslo HE246285 („Entris Equity Limited”), akcionáře společnosti Unipetrol, 
obdržela žádosti o přezkoumání (dále jen „žádosti”):  
 

a. postupu představenstva a jednotlivých parametrů, které mají vliv na změnu hodnoty 
majetku v souvislosti s odpisy na základě aktualizace ocenění (impairment) 
provedenými v roce 2012 a v I. čtvrtletí roku 2014, a 

 
b. podmínek půjčky ve výši 4 mld. Kč poskytnuté společností PKN ORLEN S.A. v roce 

2013. 
 

Po obdržení žádostí dozorčí rada společnosti Unipetrol bezodkladně zahájila jejich podrobnou a 
komplexní analýzu. Na základě analýzy žádostí dozorčí rada společnosti Unipetrol zjistila, že: 
 

(i) veškeré aktivity představenstva společnosti v souvislosti s provedeným v létech 2012 
a 2013 procesem aktualizace ocenění a také v souvislosti s půjčkou poskytnutou 
společností PKN ORLEN S.A. ve výše 4 mld. Kč byly v souladu s profesionálním 
přístupem a zohledňovaly pravidla péče řádného hospodáře, 

 
(ii) parametry přijaté pro vyhodnocení opodstatněnosti odpisu na základě aktualizace 

ocenění byly v souladu s nejlepšími znalostmi členů představenstva správné a braly 
v potaz nejlepší zájmy společnosti Unipetrol a její akcionářů, 

 
(iii) podmínky půjčky od PKN ORLEN S.A. odpovídají tržním podmínkám pro tento druh 

transakcí a zaručují stabilní finanční situaci společnosti Unipetrol v nejbližším období, 
 
(iv) aktivity představenstva společnosti v souvislosti s provedenými odpisy na základě 

aktualizace ocenění byly prověřeny nezávislým auditorem, tj. společností KPMG 
Česká republika Audit, s.r.o., který nevznesl žádné připomínky k návrhům odpisů, 

 
(v) komplexní analýza opodstatněnosti odpisů na základě aktualizace ocenění za rok 

2014 bude dozorčí radou společnosti zpracována v I. čtvrtletí 2015 v rámci přípravy 
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stanoviska dozorčí rady k přezkoumání nekonsolidované a konsolidované účetní 
závěrky pro řádnou valnou hromadu společnosti Unipetrol. 

V Praze, 10. června 2014 
UNIPETROL, a.s. 
Regulatorní oznámení č. 17/2014 


