
společnost unipetrol, a. s., byla založena v roce 1994.

unipetrol je skupina společností působících v české republice v sektoru chemického průmyslu je skupina společností působících v české republice v sektoru chemického průmyslu 
zejména v oblastech rafinérského zpracování ropy, distribuce pohonných hmot, petrochemie 
a agrochemie. Ve všech těchto oblastech patří mezi nejvýznamnější představitele daného prů-
myslového odvětví v české republice a ve střední evropě.

předsedou představenstva je marek mroczkowski.

tržby v r. 2004 | 85,824 mld. kč zisk před zdaněním v r. 2004 | 4,9 mld. kč 
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Web | www.unipetrol.cz

unipetrOL

společnost, jejíž akcie jsou veřejně obchodovány na kapitálových trzích, má přínos nejen pro samotné akcionáře, ale 
třeba i pro své dodavatele a odběratele. díky existující regulaci burzovních trhů a informační povinnosti emitenta mají 
všichni mnohem lepší přístup k detailnějším informacím o dané společnosti. taková informovanost je sama o sobě 
součástí komplexu firemní komunikace, součástí marketingu společnosti. cena akcií a její vývoj je zřejmě nejlepším 
měřítkem a zároveň i pozitivní motivací pro efektivní řízení společnosti. 
V neposlední řadě je veřejný akciový trh jednou z možností k získávání kapitálu pro další rozvoj (investice, akvizice) 
společnosti.

emise akcií na veřejných trzích ovšem není možností dostupnou pro každou firmu. potenciální emitenti musí mít za 
sebou historii podpořenou dobrými hospodářskými výsledky, před sebou růstové výhledy a dostatečnou velikost. navíc 
její příprava není krátkodobou ani levnou záležitostí. Vlastníci společnosti, kteří takový krok zvažují, si jej musí dobře 
rozmyslet. nejde jen o samotné uvedení akcií na trh, ale i následnou nutnost a povinnost o sobě pravidelně podrobně 
informovat. management firmy musí být připraven na větší tlak ze strany všech akcionářů.

během prvních měsíců roku 2005 prudce vzrostla cena akcií z počátečních 100 kč postupně až na své historické 
maximum 211 kč v polovině března. Více než dvojnásobný disproporcionální nárůst byl odrazem očekávání pozitivních 
finančních výsledků společnosti za rok 2004, které šlo ruku v ruce se spekulací investorů na zvýšení kupní ceny za státní 
většinový podíl, a tedy nepřímo i na cenu očekávané nabídky převzetí pro menšinové akcionáře společnosti. po mírném 
poklesu na hodnotu okolo 140 kč v letních měsících se koncem měsíce srpna opět vyhoupla na 200 kč.

„Akcie unipetrolu zaznamenaly, stejně jako celý český akciový trh, během roku 2004 téměř 
padesátiprocentní nárůst, když se během roku jejich hodnota zvýšila ze 69 Kč na bezmála 
100 Kč při průměrné ceně během roku 78,50 Kč.“


