Přehled informací uveřejněných společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu,
akciová společnost, ve smyslu § 120 odst. 7 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, v období od 1.5.2009 do 30.4.2010

1) Výzva k převzetí akcií – uveřejněno 23.6.2009
Výzva k převzetí akcií
Představenstvo společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se
sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, IČ 00011789, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47 (dále
jen „Společnost“) oznamuje akcionářům, že na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady
společnosti ze dne 17. srpna 2007 došlo ke změně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných
na listinné. Středisko cenných papírů zrušilo registraci zaknihovaných akcií Společnosti dne
10. 12. 2007.
Od 3. 1. 2008 měli akcionáři Společnosti právo na převzetí akcií Společnosti v listinné
podobě.
S ohledem na následně zjištěnou skutečnost, že Společností vydané listinné akcie nemohou
být vzhledem ke svým technickým parametrům obchodovány na trhu organizovaném
společností Burza cenných papírů Praha, a.s., Společnost připravila nový vzorový výtisk
listinné akcie. Tento upravený vzorový výtisk listinné akcie Společnosti byl schválen dne 7. 5.
2009 společností Burza cenných papírů Praha, a.s. s tím, že tento vzorový výtisk formálně
obsahuje všechny náležitosti uvedené v burzovním pravidle XXV. – Náležitosti technického
provedení kótovaných listinných cenných papírů.
Od 1. 7. 2009 do 31. 8. 2009 budou pro akcionáře Společnosti připraveny k převzetí akcie
Společnosti odpovídající po technické stránce vzorovému výtisku schválenému ze strany
společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s.
Akcie budou předávány prostřednictvím společnosti Centrum hospodářských informací, a.s.,
IČ 63999897, na adrese Praha 10, K Botiči 1453/6. Úředními dny a hodinami pro převzetí
budou úterý 11.00 – 16.00 hod. a čtvrtek 9.00 – 15.00 hod. Veškeré další informace
ohledně vyzvednutí listinných akcií a případných dalších krocích obdrží akcionáři rovněž od
pracovníků společnosti Centrum hospodářských informací, a.s. na tel. čísle 271 745 123 nebo
271 745 124.
Akcie budou vydávány akcionářům, kteří předloží k výměně již dříve převzaté listinné akcie
Společnosti, nebo kteří ke dni zpracování závěrečného výpisu z registru emitenta měli akcie
Společnosti evidovány na svém účtu ve Středisku cenných papírů a doposud si listinné akcie
Společnosti nepřevzali.
Fyzické osoby se při převzetí prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci právnických
osob dále předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne
starší než 3 měsíce. Zmocněnci oprávněných osob dále odevzdají plnou moc s úředně
ověřeným podpisem (podpisy) zmocnitele.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

2) Oznámení o svolání valné hromady – uveřejněno 29.7.2009
Oznámení o svolání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
se sídlem Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem
(„Společnost“)
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 28. srpna 2009 od 10 hodin
v sídle Společnosti
Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem
Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku za
rok 2008, řádné účetní závěrce za rok 2008, konsolidované účetní závěrce za rok 2008
a návrhu na rozdělení zisku za rok 2008
4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2008, konsolidované účetní závěrce
za rok 2008 a stanovisko k návrhu na rozdělení zisku za rok 2008, seznámení
s výrokem auditora, seznámení s výsledkem přezkoumání zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2008
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a konsolidované účetní závěrky za rok
2008
6. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2008
7. Změna stanov společnosti
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Schválení smlouvy zřizující zástavní právo k podniku Společnosti ve prospěch
Československé obchodní banky, a.s., Komerční banky, a.s., Citibank Europe plc,
LBBW Bank CZ, a.s. a Raiffeisenbank a.s. k zajištění úvěrových pohledávek bank za
Společností
10. Závěr

K bodům 3., 4., 5. a 6.:
Výroční zpráva za rok 2008, jejíž součástí je řádná účetní závěrka za rok 2008, konsolidovaná
účetní závěrka za rok 2008 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008, je
k dispozici na webových stránkách Společnosti (www.spolchemie.cz) a bude akcionářům
k nahlédnutí v sídle Společnosti od 30. července 2009 v pracovních dnech v době od 8 do 15
hodin a bude k dispozici akcionářům v písemné podobě při jejich registraci na řádné valné
hromadě.
K bodu 7.:
Změna stanov společnosti spočívá v úpravě článku 22 Složení a ustanovení představenstva a
funkční období členů představenstva, kdy počet členů představenstva se ze šesti snižuje na pět
členů.
Registrace akcionářů bude probíhat od 9 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci se prokážou fyzické osoby průkazem totožnosti, zástupci fyzických osob rovněž
úředně ověřenou plnou mocí. Zástupci právnických osob se prokážou průkazem totožnosti,
výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, a není-li osobně přítomen statutární
orgán, prokáže se zástupce úředně ověřenou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem.
Akcionář, resp. jeho zástupce je povinen při zápisu do listiny přítomných předložit akcie
Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, nebo odevzdat Společnosti písemné
prohlášení osoby, která vykonává jejich úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu. Toto
písemné prohlášení musí mít náležitosti vyžadované zákonem. Zástupce akcionáře na základě
plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při zapsání do listiny
přítomných písemnou plnou moc podepsanou akcionářem. Podpis akcionáře na plné moci
musí být úředně ověřen. Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle
Společnosti.
Akcionář má právo na zaslání kopie návrhu změny stanov, a to na vlastní náklady a na své
nebezpečí.
Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2008
Aktiva celkem:
Pasiva celkem:
Celkové výnosy:
Celkové náklady:
Hospodářský
výsledek po zdanění:

6 740 244 tis. Kč v tom dlouhodobá aktiva: 4 866 636 tis. Kč
6 740 244 tis. Kč v tom vlastní kapitál:
1 767 733 tis. Kč
5 933 533 tis. Kč
5 832 980 tis. Kč
100 553 tis. Kč

3) Návrh změny stanov – uveřejněno 29.7.2009
Návrh změn Stanov Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost pro jednání
řádné valné hromady svolané na 28. srpna 2009
Představenstvem společnosti je navrhována změna článku 22 odst. 1)
Dosavadní znění:
Článek 22
Složení a ustanovení představenstva a funkční období členů představenstva
Představenstvo společnosti má šest členů, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou
společnosti z akcionářů nebo jiných osob. Členem představenstva může být jen fyzická
osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.
Nové znění:
Článek 22
Složení a ustanovení představenstva a funkční období členů představenstva
Představenstvo společnosti má pět členů, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou
společnosti z akcionářů nebo jiných osob. Členem představenstva může být jen fyzická
osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.

4) Změna generálního ředitele – uveřejněno 24.8.2009
Novým generálním ředitelem akciové společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu
v Ústí nad Labem, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, IČ 00011789,
se stal François Vleugels. Ve funkci nahradil dosavadního generálního ředitele Ing. Martina
Procházku.
5) Informace z valné hromady – uveřejněno 31.8.2009
Informace o konání řádné valné hromady dne 28. 8. 2009
Valná hromada akcionářů společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, IČ 00011789, (Spolchemie), konaná dne 28.8. 2009 v sídle Spolchemie, schválila
roční účetní závěrku společnosti a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2008. Rozhodla
rovněž o rozdělení zisku, který vytvořila Spolchemie ve výši 100 milionů korun. Kromě
povinného přídělu do rezervního fondu zůstane zisk nerozdělen, dividenda nebude za loňský
rok vyplácena.
Akcionáři dále rozhodli o změně stanov. Podle schválené úpravy se počet členů
představenstva snižuje z dosavadních šesti na pět.
V návaznosti na nedávné personální změny na postu generálního ředitele odstoupil v průběhu
jednání valné hromady dosavadní předseda představenstva Martin Procházka z této funkce a
z funkce člena představenstva, dozorčí rada jeho odstoupení v průběhu valné hromady
projednala. Tím skončilo jeho funkční období v představenstvu.
Valná hromada odvolala z funkce členy dozorčí rady Ing. Milana Točinu a Ing. Jana
Schmidta. Novými členy dozorčí rady byli zvoleni Ing. Martin Procházka a Ing. Pavel
Jiroušek.
Valná hromada akcionářů schválila smlouvu o zřízení zástavního práva k podniku ve
prospěch Československé obchodní banky, a. s., Komerční banky, a. s., Citibank Europe plc,
LBBW Bank CZ, a. s.a Raiffeisenbank a. s.

6) Doplnění informace z valné hromady – uveřejněno 31.8.2009
Informace o konání řádné valné hromady dne 28. 8. 2009
Valná hromada akcionářů společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, IČ 00011789, (Spolchemie), konaná dne 28.8. 2009 v sídle Spolchemie, schválila
roční účetní závěrku společnosti a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2008. Rozhodla
rovněž o rozdělení zisku, který vytvořila Spolchemie ve výši 100 milionů korun. Kromě
povinného přídělu do rezervního fondu zůstane zisk nerozdělen, dividenda nebude za loňský
rok vyplácena.
Akcionáři dále rozhodli o změně stanov. Podle schválené úpravy se počet členů
představenstva snižuje z dosavadních šesti na pět.

V návaznosti na nedávné personální změny na postu generálního ředitele odstoupil v průběhu
jednání valné hromady dosavadní předseda představenstva Martin Procházka z této funkce a
z funkce člena představenstva, dozorčí rada jeho odstoupení v průběhu valné hromady
projednala. Tím skončilo jeho funkční období v představenstvu.
Valná hromada odvolala z funkce členy dozorčí rady Ing. Milana Točinu a Ing. Jana
Schmidta. Novými členy dozorčí rady byli zvoleni Ing. Martin Procházka a Ing. Pavel
Jiroušek.
Valná hromada akcionářů schválila smlouvu o zřízení zástavního práva k podniku ve
prospěch Československé obchodní banky, a. s., Komerční banky, a. s., Citibank Europe plc,
LBBW Bank CZ, a. s.a Raiffeisenbank a. s.
7) Pololetní zpráva emitenta 2009 – uveřejněno 31.8.2009
Dostupná na adrese: http://www.spolchemie.cz/dwn/uvz10/vz10pol_cz.pdf

8) Oznámení o svolání mimořádné valné hromady – uveřejněno 8.9.2009
Oznámení o svolání mimořádné valné hromady
Představenstvo společnosti
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
se sídlem Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem
(„Společnost“)
svolává
na žádost akcionáře Via Chem Group, a.s.,
se sídlem Praha 5, Plzeňská č.p. 155/113, PSČ 150 00, IČ: 26694590,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7643,
který disponuje 62,62 % podílem na hlasovacích právech Společnosti,
mimořádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 25. září 2009 od 10 hodin
v sídle Společnosti
Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem

1.
2.
3.
4.

5.

Pořad jednání:
Zahájení
Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
Změna stanov Společnosti
Schválení smlouvy zřizující zástavní právo k podniku Společnosti ve prospěch
Československé obchodní banky, a.s., Komerční banky, a.s., Citibank Europe plc, LBBW
Bank CZ, a.s. a Raiffeisenbank a.s. k zajištění úvěrových pohledávek bank za Společností
Závěr
K bodu 3.:

Změna stanov Společnosti spočívá v úpravě článku 28 Jednání jménem Společnosti, kdy se
vypouští možnost jednání jménem Společnosti místopředsedy představenstva společně se
členem představenstva.
Registrace akcionářů bude probíhat od 9 hodin v místě konání valné hromady.
Při prezenci se prokážou fyzické osoby průkazem totožnosti, zástupci fyzických osob rovněž
úředně ověřenou plnou mocí. Zástupci právnických osob se prokážou průkazem totožnosti,
výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, a není-li osobně přítomen statutární
orgán, prokáže se zástupce úředně ověřenou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem.
Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě je k dispozici na webových
stránkách Společnosti (www.spolchemie.cz) a v listinné podobě v sídle Společnosti. Akcionář
má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým
prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí.
Akcionář, resp. jeho zástupce je povinen při zápisu do listiny přítomných předložit akcie
Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, nebo odevzdat Společnosti písemné
prohlášení osoby, která vykonává jejich úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu. Toto
písemné prohlášení musí mít náležitosti vyžadované zákonem. Zástupce akcionáře na základě
plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při zapsání do listiny
přítomných písemnou plnou moc podepsanou akcionářem. Podpis akcionáře na plné moci
musí být úředně ověřen. Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle
Společnosti. Akcionář má právo na zaslání kopie návrhu změny stanov, a to na vlastní
náklady a na své nebezpečí. Návrh zástavní smlouvy zřizující zástavní právo k podniku
Společnosti, kterou bude dle bodu 4. pořadu jednání valná hromada Společnosti schvalovat, je
k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.
-

Akcionář je oprávněn
zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci,
hlasovat na ní (není-li výkon jeho hlasovacích práv či některých z nich omezen dle těchto
stanov a obchodního zákoníku),
požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti a/nebo osob
ovládaných Společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání
valné hromady, uplatňovat v souladu se stanovami své návrhy a protinávrhy,
Písemné znění svých návrhů či protinávrhů k návrhům, (i) jejichž obsah je uveden v pozvánce
na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání nebo (ii) v případě, že o příslušném
rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je akcionář povinen doručit
Společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.
Základní kapitál Společnosti činí 1 939 408 000,- Kč (slovy jedna miliarda devět set třicet
devět milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) a je rozdělen na 3 878 816 ks akcií na
majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Každá akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč
představuje jeden hlas.
9) Návrh změny stanov – uveřejněno 8.9.2009
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem
MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA, konaná dne 25. září 2009

K bodu 3.
Změna stanov Společnosti

Představenstvem společnosti je navrhována změna článku 28.
Dosavadní znění:
Článek 28
Jednání jménem společnosti
Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo jménem
společnosti jsou oprávněni buď:
a) předseda představenstva vždy společně s místopředsedou představenstva, nebo
b) předseda nebo místopředseda představenstva vždy společně se členem představenstva.
c) jeden člen představenstva k tomu písemně zmocněný společností způsobem uvedeným v
bodě a) nebo b) tohoto článku stanov
Nové znění:
Článek 28
Jednání jménem společnosti
Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo jménem
společnosti jsou oprávněni buď:
a) předseda představenstva vždy společně s místopředsedou představenstva, nebo
b) předseda představenstva vždy společně se členem představenstva.
c) jeden člen představenstva k tomu písemně zmocněný společností způsobem uvedeným v
bodě a) nebo b) tohoto článku stanov

10) Informace z valné hromady dne 25.9.2009 – uveřejněno 29.9.2009
Informace z mimořádné valné hromady dne 25.9. 2009
Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu,
akciová společnost, IČ 00011789, (Spolchemie), konaná dne 25.9. 2009 v sídle Spolchemie,
rozhodla o změně stanov Spolchemie. Dále pak z důvodu posílení právní jistoty, opětovně
(viz informace z řádné valné hromady konané dne 28.8. 2009) schválila smlouvu o zřízení
zástavního práva k podniku ve prospěch Československé obchodní banky, a. s., Komerční
banky, a. s., Citibank Europe plc, LBBW Bank CZ, a. s.a Raiffeisenbank a. s.

11) Výzva k převzetí akcí v dodatečné lhůtě – uveřejněno 6.10.2009
Výzva k převzetí akcií v dodatečné lhůtě
Představenstvo společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se
sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, IČ 00011789, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47 (dále
jen „Společnost“) oznamuje akcionářům, že na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady
společnosti ze dne 17. srpna 2007 došlo ke změně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných
na listinné. Středisko cenných papírů zrušilo registraci zaknihovaných akcií Společnosti dne
10.12.2007.

Od 3.1.2008 měli akcionáři Společnosti právo na převzetí akcií Společnosti v listinné podobě.
S ohledem na následně zjištěnou skutečnost, že Společností vydané listinné akcie nemohou
být vzhledem ke svým technickým parametrům obchodovány na trhu organizovaném
společností Burza cenných papírů Praha, a.s., Společnost připravila nový vzorový výtisk
listinné akcie. Tento upravený vzorový výtisk listinné akcie Společnosti byl schválen dne
7.5.2009 společností Burza cenných papírů Praha, a.s. s tím, že tento vzorový výtisk formálně
obsahuje všechny náležitosti uvedené v burzovním pravidle XXV. – Náležitosti technického
provedení kótovaných listinných cenných papírů.
Od 1.7.2009 do 31.8.2009 měli akcionáři Společnosti možnost převzít si akcie Společnosti
odpovídající po technické stránce vzorovému výtisku schválenému ze strany společnosti
Burza cenných papírů Praha, a.s. Pro akcionáře, kteří si dosud listinné akcie odpovídající po
technické stránce vzorovému výtisku schválenému ze strany společnosti Burza cenných
papírů Praha, a.s., nepřevzali, vyhlašuje představenstvo společnosti dodatečnou lhůtu
k převzetí těchto cenných papírů v termínu od 1.10.2009 do 31.10.2009.
Akcie budou předávány prostřednictvím společnosti Centrum hospodářských informací, a.s.,
IČ 63999897, na adrese Praha 10, K Botiči 1453/6. Úředními dny a hodinami pro převzetí
budou úterý 11.00 – 16.00 hod. a čtvrtek 9.00 – 15.00 hod. Veškeré další informace
ohledně vyzvednutí listinných akcií a případných dalších krocích obdrží akcionáři rovněž od
pracovníků společnosti Centrum hospodářských informací, a.s. na tel. čísle 271 745 123 nebo
271 745 124.
Akcie budou vydávány akcionářům, kteří předloží k výměně již dříve převzaté listinné akcie
Společnosti, nebo kteří ke dni zpracování závěrečného výpisu z registru emitenta měli akcie
Společnosti evidovány na svém účtu ve Středisku cenných papírů a doposud si listinné akcie
Společnosti nepřevzali.
Fyzické osoby se při převzetí prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci právnických
osob dále předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne
starší než 3 měsíce. Zmocněnci oprávněných osob dále odevzdají plnou moc s úředně
ověřeným podpisem (podpisy) zmocnitele.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

12) Změny ve složení orgánů společnosti – uveřejněno 6.11.2009
V průběhu měsíce srpna a září došlo k několika změnám ve složení orgánů společnosti.
Nový generální ředitel François Vleugels, který v polovině srpna vystřídal v této funkci
Martina Procházku, se stal novým předsedou představenstva. Martin Procházka byl valnou
hromadou zvolen předsedou dozorčí rady.
Nové složení orgánů společnosti uvádíme níže.
Dozorčí rada
Ing. Martin Procházka, předseda
Ing. Pavel Jiroušek, místopředseda
Ladislav Holub, člen

Představenstvo
François Vleugels, předseda
Ing. Jan Šrubař, místopředseda
Prof. Ing. Bohuslav Doležal, CSc. , člen
Ing. Přemek Hlavnička, člen
Ing. Jan Schmidt, člen
13) Plán stabilizace – uveřejněno 6.11.2009
Stabilizace finanční situace Spolchemie
Současná globální ekonomická krize měla vážné dopady i pro Spolchemii. V posledních
dnech však společnost dosáhla dalších pozitivních kroků při stabilizaci finanční
situace podniku.
Na konci září 2009 byly naplněny podmínky dříve uzavřené smlouvy o úpravě vztahů
společnosti s bankami a 5.října 2009 tato stabilizační dohoda byla prodloužena do poloviny
roku 2010. Uzavřené dohody Spolchemie s bankami odrážejí jejich důvěru v konsolidaci a
ozdravení firmy. „Stabilizující dohoda s bankami nám dává prostor k nadechnutí a můžeme se
tak koncentrovat na implementaci našeho plánu obnovy a restrukturalizace,“ říká předseda
představenstva a generální ředitel Spolchemie François Vleugels.
Součástí stabilizace a restrukturalizace je i podpora získaná od majoritního vlastníka, která
bude primárně použita na zvýšení prodejů tak, aby byl položen základ pro dlouhodobé
cash flow. Tohoto období Spolchemie využije pro přípravu finanční restrukturalizace a pro
narovnávání vztahů s obchodními partnery na standardní úroveň. Dohody s bankami jsou
součástí komplexního plánu obnovy firmy, jehož cílem je potvrdit pozici Spolchemie jako
zdravé a prosperující společnosti. Plán obnovy zahrnuje úsporu nákladů při zefektivnění
všech procesů ve firmě. „Současná ekonomická krize měla vážné dopady i pro
Spolchemii, ale nyní máme plán obnovy, který s dostatečnými finančními zdroji zajistí růst
našich prodejů a zlepšení hospodářských výsledků,“ dodává François Vleugels. „Díky
unikátní patentované technologii na výrobu epichlorhydrinu, komplexní integraci výroby
epoxidů a moderním výrobním provozům Spolchemie disponuje významnou konkureční
výhodou v podobě nejnižších výrobních nákladů mezi evropskými výrobci epoxidů,“
říká Paul Yianni, ředitel SBU Pryskyřice. „Věřím v to, že tuto krizi překonáme a ještě více
upevníme naši významnou pozici na evropském trhu syntetických pryskyřic.“
Spolchemie je jedním z výnamných evropských výrobců a orientuje na výrobu a obchod se
syntetickými pryskyřicemi, zejména epoxidovými. V roce 2008 dosáhly tržby Spolchemie 5
miliard korun při zisku 100 milionů korun.
Pro více informací ohledně společnosti a aktuálního
výrobního programu navštivte www.spolchemie.cz.
14) Doplnění výroční zprávy 2008 – uveřejněno 9.11.2009

Dostupná na adrese: http://www.spolchemie.cz/dwn/uvz08/vz08dopl_cz.pdf
15) Doplnění výroční zprávy 2008 (konsolidovaná verze) – uveřejněno 11.11.2009
Dostupná na adrese: http://www.spolchemie.cz/dwn/uvz08/vz08cz.pdf
16) Vnitřní informace – účetní závěrka 2009 - uveřejněno 30.4.2010
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (dále Společnost), vypracovala
statutární roční účetní závěrku za rok 2009 podle Mezinárodních účetních standardů a tuto
neauditovanou účetní závěrku zveřejní jako součást výroční zprávy za rok 2009.
Společnost zároveň podle Mezinárodních účetních standardů vypracovává konsolidovanou
účetní závěrku pro svoji skupinu podniků, která je složena z dalších 8 společností. Rok 2009
byl pro některé z těchto společností ve skupině velmi významný nejen z pohledu běžného
hospodaření, ale i strukturálních změn.
Společnost chce všechny tyto jevy pečlivě zachytit a popsat i v konsolidované závěrce, a
proto jejímu vypracování věnuje mimořádné úsilí. Pro tuto zvýšenou náročnost nebude
Společnost schopna předložit konsolidovanou závěrku v úplném znění do 30.4.2010.
Společnost tuto závěrku dokončí a zveřejní o měsíc později, tedy 31.5.2010.
17) Výroční zpráva za rok 2009 – uveřejněno 30.4.2010
Dostupná na adrese: http://www.spolchemie.cz/dwn/uvz09/vz09_cz.pdf

