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Informace o postupu podle § 375 zákona o obchodních  korporacích 
v souvislosti s doru čením žádosti akcioná ře – spole čnosti PKN ORLEN 
S.A. o svolání valné hromady za ú čelem schválení návrhu na p řechod 
všech akcií spole čnosti UNIPETROL, a.s. na spole čnost PKN ORLEN 
S.A. 
 
 

1. Společnost UNIPETROL, a.s. (dále jen „UNIPETROL“) dne 19. července 2018 obdržela žádost 
společnosti POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, akciová společnost 
založená a existující podle práva Polské republiky, se sídlem v Płock, se zapsaným sídlem ul. 
Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsaná v registru podnikatelů vedeném Okresním 
soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního 
rejstříku pod číslem KRS: 0000028860 (dále jen „PKN ORLEN “), jakožto hlavního akcionáře 
společnosti UNIPETROL, o svolání valné hromady společnosti UNIPETROL a předložení jí 
k rozhodnutí návrhu na přechod všech ostatních akcií společnosti UNIPETROL na společnost PKN 
ORLEN dle § 375 zákona o obchodních korporacích (dále jen „Žádost “). 
 

2. Společnost PKN ORLEN doložila své postavení hlavního akcionáře společnosti UNIPETROL ve 
smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích výpisem z majetkových účtů, ze kterých plyne, že 
společnost PKN ORLEN ke dni 17. července 2018 a ke dni 19. července 2018 vlastnila celkem 
170.507.091 akcií společnosti UNIPETROL, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,0289 % 
základního kapitálu společnosti UNIPETROL, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s 
nimiž je spojen 94,0289 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti UNIPETROL. 
 

3. Dle Žádosti společnost PKN ORLEN navrhuje protiplnění za přechod všech ostatních akcií 
společnosti UNIPETROL na společnost PKN ORLEN ve výši 380 Kč za jednu akcii společnosti 
UNIPETROL. 
 

4. Společnost PKN ORLEN společně se Žádostí doručila společnosti UNIPETROL zdůvodnění 
navrhované výše protiplnění. Dále společnost PKN ORLEN předložila společnosti UNIPETROL 
rozhodnutí ze dne 19. června 2018, kterým Česká národní banka udělila společnosti PKN ORLEN 
souhlas k přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů 
společnosti UNIPETROL na společnost PKN ORLEN jako hlavního akcionáře; rozhodnutí České 
národní banky nabylo právní moci dne 21. června 2018. Jak zdůvodnění navrhované výše 
protiplnění, tak rozhodnutí České národní banky jsou k dispozici v sídle společnosti UNIPETROL a 
na jejích internetových stránkách (www.unipetrol.cz) v sekci Vztahy s investory v odkazu Nucený 
přechod akcií Unipetrol. 
 

5. Představenstvo společnosti UNIPETROL Žádost projedná v souladu s příslušnými ustanoveními 
stanov společnosti UNIPETROL a s obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem o 
obchodních korporacích. 
 

6. Přechod všech ostatních akcií společnosti UNIPETROL na společnost PKN ORLEN je podmíněn 
zejména přijetím usnesení valné hromady společnosti UNIPETROL o přechodu všech ostatních 
akcií společnosti UNIPETROL na společnost PKN ORLEN. 
 

V Praze, 20. července 2018 
UNIPETROL, a.s 
 


