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VYSVĚTLENÍ K ŽÁDOSTEM O VYSV ĚTLENÍ AKCIONÁ ŘE ENTRIS EQUITY LIMITED 

 
 
Dne 23. května 2017 společnost UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 
140 00 (dále jen „Unipetrol “) obdržela od společnosti ENTRIS EQUITY LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-
61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/office 102, P.C. 1082, Nicosia, Cyprus, identifikační č.: HE 24628 
(dále jenom „Entris Equity “), níže uvedené žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se bodů 4, 7., a 8. pořadu 
společnosti UNIPETROL, a.s. svolané na 7. června 2017 (dále jen „valná hromada“). 
 
V souladu s § 358 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, společnost Unipetrol k žádostem akcionářů 
poskytuje následující vysvětlení: 
 
 
Žádost společnosti Entris Equity o vysvětlení záležitostí týkajících se bodu 4. pořadu valné hromady 
 

1. Kvalifikovaný akcionář žádá Společnost o vysvětlení a ujištění, zda v důsledku chybných makrodat 
zahrnutých do Strategie Společnosti na roky 2017 a 2018 schválené představenstvem Společnosti dne 
14. března 2017, nedošlo ke zkreslení vývoje EBITDA pro období let 2017 a 2018. 

 
Vysvětlení: 
 
Redakční chyby na stránce s makroekonomickými ukazateli byly opraveny ještě ten samý den, kdy byl 
dokument prezentován veřejnosti. Redakční chyby neměly žádný vliv na prezentované detailní finanční 
cíle pro roky 2017 a 2018. 

 
2. Kvalifikovaný akcionář žádá Společnost o vysvětlení, z jakého důvodu byla zcela opomenuta jakákoli 

informace ohledně jednání Společnosti s pojišťovnami ohledně mimořádné události na etylenové 
jednotce. 

 
Vysvětlení: 
 
Jednání s pojišťovnami včetně jednání o výši pojistného plnění nebyla v době přípravy předmětného 
dokumentu ještě ukončena, a nebyla proto ani zahrnuta do dokumentu. 

 
3. Kvalifikovaný akcionář žádá Společnost o vysvětlení detailního CAPEX plánu, jeho přesné časové 

čerpání a odůvodnění přínosu pro Společnost včetně míry návratnosti jednotlivých projektů. 
 

Vysvětlení: 
 
Společnost nemůže sdělovat detailní informace týkající se CAPEX plánu, protože jsou součástí jejího 
obchodního tajemství a jejich poskytnutí by mohlo společnosti přivodit újmu. Není standardní tržní 
praxí sdělovat takové informace. 

 
4. Kvalifikovaný akcionář žádá Společnost o vysvětlení dividendové politiky Společnosti a její parametry 

pro budoucí období 
 

Vysvětlení: 
 
Představenstvo společnosti v březnu 2017 při prezentaci Strategie zdůraznilo, že jeho cílem je zachovat 
stabilní finanční situaci společnosti a systematicky zvyšovat dividendový výnos na akcii. Tuto politiku 
lze vidět již v návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016. Představenstvo navrhuje za rok 
2016 dividendu ve výši 8,30 Kč na akcii v porovnání s 5,52 Kč na akcii za rok 2015. 

 
 
Žádosti společnosti Entris Equity o vysvětlení záležitostí týkajících se bodů 4., 7. a 8. pořadu valné 
hromady 
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5. Kvalifikovaný akcionář žádá Společnost s  o vysvětlení toho, na základě kterých konkrétních podkladů 

představenstvo Společnosti rozhodovalo o uzavření smlouvy o koupi akcií ze dne 10. 6. 2016, tj. aby 
Společnost objasnila obsah znaleckých posudků a jiných relevantních podkladů, na základě kterých se 
dospělo k přesvědčení o vhodnosti a výhodnosti uzavření předmětné smlouvy.  

 
Vysvětlení: 
 
Představenstvo společnosti mělo k dispozici rozsáhlou analýzu finančních a strategických parametrů 
dané transakce zpracovanou pwc. Rozsah této dokumentace odráží standardní tržní praxi pro obdobná 
investiční rozhodnutí a zahrnuje mimo jiné také ocenění společnosti SPOLANA, a.s. ve formě 
znaleckého posudku. 
 
Právní due diligence bylo provedeno za podpory renomovaných právních poradců.   
 
V obecné rovině byla vyjednávání o ceně za akcie společnosti SPOLANA, a.s. se společností Anwil 
S.A. založena na konceptu reálné tržní hodnoty, jež vychází z Mezinárodního oceňovacího standardu 1, 
který odkazuje na nezávislé kupující a prodávající. Cena za akcie společnosti SPOLANA a.s. byla 
založena na konzervativních předpokladech dosažitelných pro všechny ochotné kupující a dokonce 
nezohledňovala specifický přínos transakce pro skupinu Unipetrol vyplývající z obchodních vztahů se 
společností SPOLANA a.s. 

 
6. Kvalifikovaný akcionář žádá Společnost o vysvětlení toho, zda existoval jakýkoli závazek plynoucí 

z jakékoli smlouvy uzavřené mezi Společností (nebo RPA) a Anwil (nebo majoritním akcionářem PKN 
Orlen či jinou jím ovládanou osobou) týkající se toho, že Anwil (nebo jiná osoba) měla udržovat chod 
společnosti SPOLANA nebo jakýkoli závazek podobného typu. 

 
Vysvětlení: 
 
Seznam smluv uzavřených se společností Anwil S.A. byl zveřejněn prostřednictvím oficiálně 
poskytovaných informací, a je tedy takto dostupný všem akcionářům. 

 
7. Kvalifikovaný akcionář žádá Společnost o vysvětlení a vyčíslení toho, jaké investice se provedly a jaké 

se plánují do společnosti SPOLANA v letech 2016, 2017 a 2018, tj. aby Společnost vysvětlila 
akcionářům detailní plán investic pro roky 2016, 2017 a 2018. 

 
Vysvětlení: 
 
Skupina Unipetrol dodržuje tržní standardy a o investicích informuje podle zavedené tržní praxe. Další 
informace společnost sděluje v případě investic, které jsou významné z pohledu celé Skupiny, a to poté, 
co příslušná investice obdrží všechny potřebné souhlasy na korporátní úrovni.      
 
Dne 23. ledna 2017 byla zveřejněna tisková zpráva, která shrnuje vývoj investic do společnosti 
SPOLANA a.s. a na kterou tímto kvalifikovaného akcionáře odkazujeme. V tiskové zprávě byly 
 zdůrazněny čtyři investice, které jsou buď schválené, anebo se již realizují: 

• příprava granulované formy zemědělského hnojiva, síran amonný; 
• zahájení výroby polyvinylchloridu (PVC) alternativními technologiemi v souvislosti s povinností 

uzavření elektrolýzy, která produkuje chlór; 
• investice do nových zařízení, které snižují emise trichloretylenu; 
• optimalizace spotřeby energie. 

 
Žádná z těchto investic není svou velikostí z pohledu celé skupiny Unipetrol významná. 
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8. Kvalifikovaný akcionář žádá Společnost o vysvětlení toho, jakým způsobem se v rámci skupiny PKN 
Orlen rozhoduje o budoucích investicích a zda je do rozhodování o budoucích investicích na úrovni 
Společnosti jakýmkoli způsobem zapojen majoritní akcionář PKN Orlen, případně jím ovládané osoby, 
např. zda investici před či po schválení v orgánech Společnosti musí schválit některý orgán či zástupce 
majoritního akcionáře PKN Orlen. 

 
Vysvětlení: 
 
Rozhodování na úrovni skupiny Unipetrol je činěno jejími statutárními orgány. Při přípravě investičního 
rozhodnutí Unipetrol využívá relevantních zkušeností nezávislých odborníků kontrahovaných 
Unipetrolem a nikoliv PKN Orlen. 

 
9. Kvalifikovaný akcionář žádá Společnost, aby akcionářům Společnosti předložila informace 

k následujícím otázkám: 
 
i) Vysvětlení detailní strategie Společnosti po akvizici SPOLANY, především jaké pozitivní synergie 

(deklarované managementem Společnosti) vyplývají z výše uvedené akvizice (produktové, 
finanční)? 

 
Vysvětlení: 
 
V obecné rovině by si společnost SPOLANA a.s. měla udržet své produktové portfolio, to znamená 
zůstat producentem PVC a kaprolaktamu. Společnost SPOLANA a.s. bude pokračovat ve výrobě se 
zaměřením na co nejlepší provozní výkonnost (operational excellence) prostřednictvím nákladové 
efektivity a stabilizace výroby. Klíčovými opatřeními budou: 

• optimalizace nákladů na energii prostřednictvím pravidelného monitoringu, technické inspekce, 
izolace a preventivní údržby; 

• zabezpečení dostatku energie po uzavření současného energetického centra; 
• vybudování protipovodňových bariér ve spolupráci s okolními obcemi; 
• posílení ekologických opatření; 
• optimalizace využití aktiv prostřednictvím pronájmu a prodeje; 
• stabilizace lidského kapitálu. 

 
Synergie vyplývající z akvizice společnosti SPOLANA a.s. se týkají zejména následujících oblastí: 

• SPOLANA a.s. stabilizuje výrobu Unipetrolu, jakožto přirozený odběratel etylenu (Unipetrol je 
vystaven tržnímu riziku v souvislosti s trhem polyolefinů – SPOLANA a.s. toto riziku snižuje); 

• Unipetrol je vystaven otázce udržitelnosti dlouhodobých kontraktů na etylen s jeho klienty – 
výroba společnosti SPOLANA a.s. zlepšuje vyjednávací pozici Unipetrolu na trhu s etylenem; 

• možnost odběru etylenu ze strany společnosti SPOLANA a.s. zlepšuje bezpečnost provozu 
Unipetrolu z pohledu energetické účinnosti a bezpečnosti řízení jednotky (snížení 
pravděpodobnosti fatálních odstávek); 

• společnost SPOLANA a.s. je významným zákazníkem Unipetrolu pro odběr síry a čpavku. 
 

ii)  Jaký dopad má akvizice SPOLANY v souvislosti na probíhající výstavbu Polyetylen 3 technologie 
(PE3), byla SPOLANA koupena z titulu vybilancovaní etylenu v mezičase výstavby PE3? 

 
Vysvětlení: 
 
Otázka bilance etylenu Unipetrolu v období před dokončením výstavby PE3 je komplexnější než po 
jejím dokončení. Podpora vyvažování etylenu prostřednictvím provozu společnosti SPOLANA a.s. byla 
jednou ze synergií, které Unipetrol zvažoval při svém rozhodování o akvizici. Výhody plynoucí 
z odběru etylenu společností SPOLANA a.s. nicméně nebyly zahrnuty do kupní ceny, kterou 
UNIPETROL RPA, s.r.o. zaplatil společnosti Anwil S.A. za společnost SPOLANA a.s. 

 
iii)  Je počítáno s dodávkami etylenu i po plném najetí technologie PE3, pokud ano, prokázání 

dostatečného množství etylenu s jakoukoli dodávkou etylenu do SPOLANY (technologická 
bilance).   
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Vysvětlení: 
 
Informace týkající se bilance etylenu jsou považovány za součást obchodního tajemství společnosti a 
jejich poskytnutí by mohlo společnosti přivodit újmu. Detailnější informace proto nemohou být 
poskytnuty.  

 
iv) Počítá strategie SPOLANY s výstavbou 11. pece na etylenové jednotce z důvodu nedostatečného 

množství etylenu? Při finálním schválení investice do PE3 společností PKN Orlen nebylo počítáno 
s jakoukoliv dodávkou etylenu do SPOLANY. (Červenec 2013) 

 
Vysvětlení: 
 
Případová studie pro nákup společnosti SPOLANA a.s. nepřepokládala žádné investice do dodatečné 
výrobní kapacity na straně Unipetrolu. 

 
v) Jaké produktové portfolio je zamýšleno pro SPOLANU, jaké technologické celky jsou plánovány 

s jakým celkovým finančním dopadem do Společnosti jako celku? 
 

Vysvětlení: 
 
Společnost SPOLANA a.s. by si v obecné rovině měla udržet své produktové portfolio, to znamená 
zůstat producentem PVC a kaprolaktamu, s tím, že za určitých předpokladů (v případě dobré případové 
studie) lze uvažovat o některých vylepšeních. 
 
Dne 23. ledna 2017 byla zveřejněna tisková zpráva, která shrnuje vývoj investic do společnosti 
SPOLANA a.s. a na kterou tímto kvalifikovaného akcionáře odkazujeme. V tiskové zprávě byly 
 zdůrazněny čtyři investice, které jsou buď schválené, anebo se již realizují: 

• příprava granulované formy zemědělského hnojiva, síran amonný; 
• zahájení výroby polyvinylchloridu (PVC) alternativními technologiemi v souvislosti s povinností 

uzavření elektrolýzy, která produkuje chlór; 
• investice do nových zařízení, které snižují emise trichloretylenu; 
• optimalizace spotřeby energie. 

 
Detailní informace o potenciálních investicích zvažovaných do budoucna, jež jsou teprve v počátečním 
stadiu vývoje, nemůžeme poskytnout, protože tyto jsou součástí obchodního tajemství společnosti a 
jejich poskytnutí by mohlo společnosti způsobit újmu. 

 
vi) Jaké velké investice jsou potřebné pro udržitelnost SPOLANY na trhu, v jakém časovém horizontu? 

 
Vysvětlení: 
 
Detailní informace o odhadovaném CAPEXu jednotlivě za společnost SPOLANA a.s. nemůžeme 
poskytnout, protože tyto jsou součástí obchodního tajemství společnosti a jejich poskytnutí by mohlo 
společnosti způsobit újmu. Skupina Unipetrol zveřejňuje odhady CAPEXu na úrovni celé Skupiny. Jak 
bylo nastíněno v aktualizované Strategii v březnu 2017 – CAPEX v rámci Údržby a Regulatorních 
výdajů v letech 2017-2018 je projektován na úroveň 7,6 mld. Kč. 
 
vii)  S jakou plánovanou mírou výnosnosti je počítáno pro investice ve SPOLANĚ v porovnání s 

možnými alternativními investicemi ve Společnosti? 
 

Vysvětlení: 
 

Skupina Unipetrol nemůže sdělovat detailní investiční parametry konkrétních projektů, protože tyto 
jsou součástí obchodního tajemství Společnosti a jejich poskytnutí by mohlo Společnosti způsobit újmu. 
Je věcí každého investora, aby se rozhodl, jaké investiční parametry bude ve své analýze uplatňovat. 
Investice do společnosti SPOLANA a.s. byla předmětem obvyklého schvalovacího procesu. Nadto, i 



 

5 
 

každý investiční projekt týkající se společnosti SPOLANA a.s. bude muset projít schvalovacím 
procesem a bude nutné prokázat jeho odůvodněnost. Neplatí tedy, že by investice do společnosti 
SPOLANA a.s. byly prováděny na úkor ziskovějších projektů Unipetrolu. 

 
 
Vysvětlení společnosti Unipetrol k žádostem akcionáře – společnosti Entris Equity bylo v souladu s § 358 ods. 2 
zákona o obchodních korporacích nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady uveřejněné na 
internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci „Vztahy s investory“ v odkazu „Valná hromada“ 
a bude k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.  

 
 

 
 


