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ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
právnická osoba zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
zastoupená: Mgr. ja nem Duspěvou, předsedou představenstva

Ing. Františkem Todtem, členem představenstva
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
(dále jen ,,ČEPRO")
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Přistoupeni k Memorandu o spolupráci na rozvoji vodíkových technologii
v dopravě

vážený pane hejtmane,

Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava dne 30.11.2018 uzavřeli Memorandum o
spolupráci na rozvoji vodíkových technologii v dopravě (dále jen ,,memorandum"), na základě,
kterého deklarovali spolupráci na poli rozvoje vodíkové mobility v dopravě na území
Moravskoslezského kraje.

Společnost ČEPRO, jakožto společnost zabývajIcI se mimo jiné skladováním, přepravou a
prodejem pohonných hmot, v současnosti rozvÍjÍ strategické projekty v oblasti využívánÍ
,,zeleného" vodíku v dopravě. Společnost ČEPRO tak má zájem rozšiřovat své aktivity i směrem
k vodíkovým technologiIm využitelných zejména v drážní dopravě, což může velkou měrou
přispět k eko|ogičtějšímu provozu drážní dopravy v rámci území Moravskoslezského kraje.

Naše společnost se detailně seznámila s účelem a cíli, definovanými zejména v ČI. ll.
memoranda, a prohlašuje, že se stěmito cíli ztotožňuje a na základě ustanovení ČI. V.
memoranda tímto k memorandu přistupuje.

Tímto přistoupením společnost ČEPRO deklaruje, že bude řádně naplňovat účel a cíle
sledované memorandem, zejména bude strany memoranda informovat o pokrocích na poli
vodíkových technologii, připravovaných projektech na území Moravskoslezského kraje apod.
O přistoupení k memorandu rozhodlo představenstvo společnosti ČEPRO, a.s.

Věříme, Že společné úsilí všech stran memoranda přispěje k rozvoji vodíkové mobility, jakožto
prostředků do budoucna slibného, nízkoemisnÍho, ekologicky šetrného, moderního a
progresivního typu pohonu v dopravě a rovněž rozvoje vodíkové infrastruktury využitelné i
v dalších technologických oblastech. Za tímto účelem si dovolujeme navrhnout osobní setkání,
na kterém by byla dohodnuta konkrétni forma spolupráce.

ČEPRO, a. S.
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Holešovice
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Zapsáno v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 2341.
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Těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

21 -OL- 2021V Praze dne

Mgr. J n D, spěva,
l

př,ed eda představenstva
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ČEPRO, a. S.

Dělnická t2, č. p. 213

170 04 Praha 7

Tel.: +420 221968 111

Fax: +420 221968 300

E-mail: ceproas@ceproas.cz

Zapsáno v Obchodním

rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze,
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