Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

________________________________________________________________________

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
za společnost
VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 25816039
(„společnost“)

Představenstvo společnosti, jakožto statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle
ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích) - (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), tuto zprávu o
vztazích mezi propojenými osobami (dále jen „zpráva o vztazích“) za období roku 2018 (dále
též jen „rozhodné období“).
I.

Struktura vztahů mezi propojenými osobami, úloha a způsoby a prostředky ovládání

a) Ovládající osoba
Ve smyslu § 74 zákona o obchodních korporacích je ovládající osobou společnosti Ing. Jan
Světlík, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 702 00 (dále jen „Ing.
Jan Světlík“ nebo „ovládající osoba“).
b) Osoba ovládaná, resp. osoby ovládané toutéž ovládající osobou
Společnost je ve vztahu k Ing. Janu Světlíkovi ovládanou osobou.
Další osoby – společnosti ovládané Ing. Janem Světlíkem jsou uvedeny v tabulce č. 1, která je
přílohou této zprávy.
c) Úloha, způsob a prostředky ovládání
Společnost je ovládána Ing. Janem Světlíkem prostřednictvím jeho účasti, jako akcionáře, na
valné hromadě společnosti a při výkonu jeho akcionářských práv, kdy může uplatňovat
rozhodující vliv. Ing. Jan Světlík je rovněž předsedou dozorčí rady společnosti.
II.

Přehled jednání, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí
ovládaných osob
V rozhodném období dále nečinila společnost na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí
ovládaných osob právní jednání ani opatření, týkající se majetku, který přesahuje 10 %
vlastního kapitálu společnosti zjištěného z poslední účetní závěrky společnosti.

III.

Vzájemné smlouvy uzavřené mezi společností a ovládající osobou nebo mezi osobami
ovládanými toutéž ovládající osobou
Mezi ovládající osobou a společností nedošlo v rozhodném období k uzavření smluv.
Společnost je smluvní stranou smluv, jejichž seznam je uveden v tabulce č. 2, která je přílohou
této zprávy.

-2Mezi ovládající osobou a společností a mezi osobami ovládanými toutéž ovládající osobou
nebyla poskytována nad rámec výše uvedeného další plnění a protiplnění a nevznikly žádné
jiné vzájemné pohledávky či závazky.
IV.

Újma vzniklá společnosti jako ovládané osobě
V rozhodném období nevznikla společnosti žádná újma, která by byla způsobena následkem
smluvních vztahů s ovládající osobou nebo jakýchkoliv jiných právních jednání nebo jiných
opatření učiněných či přijatých v zájmu nebo na popud ovládající osoby. Otázky kompenzace
újmy proto ve vztahu k výše uvedenému nevznikají.

V.

Zhodnocení vztahů s propojenými osobami
Vztahy mezi propojenými osobami lze hodnotit kladně.
V Ostravě dne 31.1.2019

______________________________
Ing. Jan Světlík
předseda představenstva
VÍTKOVICE HOLDING, a. s.

______________________________
Mgr. Inž. Jerzy Kościelniak
místopředseda představenstva
VÍTKOVICE HOLDING, a.s.

