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Ad-hoc oznámenie:

Spoločnosť E.ON SE vo svojej výročnej správe za rok 2021 informovala 
o plánovanej reorganizácii skupín ZSE a VSEH v Slovenskej republike

Dňa 16. marca 2022 spoločnosť E.ON SE (ďalej len „E.ON“) zverejnila svoje výsledky za rok 2021 spolu s úplným znením svojej výročnej 
správy za rok 2021 (ďalej len „Správa“). Správa obsahuje nasledujúce informácie s názvom „Plánovaná reorganizácia skupín ZSE a VSEH 
v Slovenskej republike“ (ďalej len „Informácie“) v časti Správa o riadení skupiny (Combined Group Management Report) s názvom „Profil 
spoločnosti“ (“Corporate Profile”): 

„E.ON rokuje so Slovenskou republikou o ďalšom spájaní podnikania spoločností Západoslovenská energetika a.s. („ZSE“) 
a Východoslovenská energetika Holding a.s. („VSEH“). E.ON vlastní 49 %-ný podiel v každej z týchto dvoch spoločností a Slovenská republika 
vlastní 51 %-ný podiel. VSEH, nad ktorou vykonáva kontrolu E.ON, je plne konsolidovaná a je súčasťou „Energy Networks‘ East-Central 
Europe/Turkey” unit a “Customer Solutions‘ Other” unit. Predpokladá sa, že transakcia bude úspešne uzavretá v priebehu nasledujúcich  
12 mesiacov. Realizácia plánovanej transakcie by v budúcnosti viedla k tomu, že by sa obchodné činnosti skupiny VSEH, ktoré boli predtým 
plne konsolidované, účtovali v konsolidovanej účtovnej závierke použitím metódy vlastného imania (equity method). Podľa štandardu IFRS 
5 bola z tohto dôvodu skupina VSEH preklasifikovaná na skupinu na predaj (disposal group) s účinnosťou od 31. decembra 2021.“ 

Správa, ktorá obsahuje vyššie uvedené Informácie a ďalšie informácie o plánovanej transakcii, je k dispozícii na: https://www.eon.com/en/
investor-relations/financial-publications/annual-report.html

Mali by ste si prečítať Správu, aby ste získali úplné informácie, ktoré o plánovanej transakcii zverejnila spoločnosť E.ON.

Ako sa uvádza v Informáciách, spoločnosti ZSE a VSEH majú rovnakých akcionárov; E.ON (priamo a/alebo prostredníctvom svojich 
dcérskych spoločností) vlastní 49 %-ný podiel a Slovenská republika (konajúca prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky) vlastní 51 %-ný podiel. 

E.ON a Slovenská republika vykonávajú spoločnú kontrolu nad ZSE, pričom v Správe sa ZSE považuje za spoločný podnik podľa štandardu 
IFRS 11, ktorý je účtovaný použitím metódy vlastného imania (equity method).

VSEH, v ktorej má kontrolu E.ON, je v súčasnosti plne konsolidovaná a v dôsledku realizácie plánovanej transakcie by sa jej obchodné 
činnosti v budúcnosti účtovali použitím metódy vlastného imania (equity method). Taktiež, v dôsledku plánovaného spojenia so ZSE 
v Slovenskej republike bola VSEH preklasifikovaná na skupinu na predaj (disposal group).

Dôležité upozornenie:
Hoci, ako sa uvádza v Informáciách, je plánovaná transakcia predmetom rokovania medzi akcionármi ZSE (a VSEH), ZSE si vyhradzuje právo 
v budúcnosti poskytnúť samostatné oznámenie o transakcii v rozsahu jej prípadnej vedomosti o transakcii (vrátane jej priebehu) a ak sa 
tak vyžaduje podľa právnych predpisov upravujúcich poskytovanie informácií emitentmi dlhopisov verejnosti. Nakoľko E.ON Informácie 
zverejnila, a preto sú verejné, ZSE nemá povinnosť vykonať akékoľvek osobitné oznámenie vo vzťahu k Informáciám podľa príslušných 
predpisov, najmä článku 17 nariadenia (EÚ) 596/2014. 
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