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^JVEPASPOL
OLOMOUC,a. s.

Zpráva o vztazích pro účetní období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Ovládající osoba:
Společník:
sídlo:

IČ:
Spisováznačka:
statutární orgán:
obchodní podíl na ovládanéosobě:

Reticulum Holding, a.s.
Sokolovská394/17, Karlín, 186 00 Praha 8
066 34 265
B 23039 vedenáu Městskéhosoudu v Praze

Ing.ZdeněkŠoustal- členpředstavenstva
81, 947%

Ovládanáosoba:

Společnost:

VEPASPOL Olomouc, a.s.

sídlo:

č.p. 270, 783 97 Paseka

IČ:
Spisová značka:

statutární orgán:

476 72 846
B 575 vedenáu Krajskéhosouduv Ostravě
Ing. Pavel Stonawský - člen představenstva

Ostatní ovládanéosoby:
Společnost:

MJM agro, a. s.

sídlo:

Cholinská 1048/19, Litovel, 784 Ol
06642331
B 11103 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČ:

Spisová značka:
statutární orgán:

Ing. Zdeněk Šoustal- předseda představenstva
Ing. Radomír Šmoldas, Ph. D. - člen představenstva
Ing. Boleslav Krejcff - člen představenstva

Společnost

sídlo:
IČ:
Spisováznačka:
statutární orgán:

MJM agro Slovakia, s.r.o.

Jurskácesta8, Levice934Ol, Slovenskárepublika
50 902 393
Sro 45201/Nvedenáu Okresního souduNitra

Zdeněk Šoustal-jednatel

Ing. Radomír Šmoldas,Ph.D.-jednatel
Lig. Boleslav Krejčíř -jednatel
Společnost:

Tršická zemědělská, a.s.

sídlo:

č.p. 75, 783 57 Tršice
476 74 814
B 700 vedenáu Krajskéhosouduv Ostravě

IČ:
Spisováznačka:
statutární orgán:

Ing. Zdeněk Šoustal- předseda představenstva
Ing.Radomír Smoldas,Ph.D. - členpředstavenstva
Ing. Boleslav Krejčíř - člen představenstva

Společnost
sídlo:

IČ:
Spisová značka:
statutární orgán:

Hanácká zemědělská, a.s.

č.p. 316, 783 lóDolany
476 76 256
B 789 vedenáu Krajskéhosoudu v Ostravě

Zdeněk Šoustal- předseda představenstva
Ing. Boleslav Krejčíř - člen představenstva

Ing. Radomír Šmoldas- členpředstavenstva
Společnost:

Spisová značka:

Agrosystém-Pohořany s. r. o.
č.p. 316, 783 16Dolany
483 90 984
C 6091 vedenáu Krajskéhosoudu v Ostravě

statutární orgán:

ZdeněkŠoustal-jednatel

sídlo:

IČ:

Ing. Radomír Šmoldas -jednatel
Ing. Boleslav Krejčíř-jednatel
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Společnost:
sídlo:
IČ:
Spisováznačka:
statutární orgán:

FVE Týnec, s.r.o.

Litovel, Cholinská1048/19,PSČ784 Ol
479 73 579
C 5468 vedenáu Krajskéhosoudu v Ostravě

Ing. Zdeněk Šoustal-jednatel

a) Strukturavztahůmezivýšeuvedenýmiosobami

Reticulum Holding, a.s.je tzv. "mateřskou společností", firmy MIM agro, a. s., MIM agro Slovakia, s.r.o., Tršická

zemědělská, a. s.,Hanáckázemědělská a.s.,Agrosystém-Pohořany s.r. o.,VEPASPOL Olomouc, a.s.a FVETýnec,
s.r.o.jsou tzv. "společnostmi dceřinými" a vůči soběsesterskými.

b) Úlohaovládanéosobyve struktuře vztahů

Ovládaná osoba VEPASPOL Olomouc, a. s. je obchodní firma zabývající se chovem jatečných prasat a jejich

prodejem.

c) Způsoba prostředky ovládáni

9^d^cÍ?s?ba Reticulum Holding> a.s.je většinovým společníkem a vlastní 81,947 % obchodního podílu firmy
VEPASPOLOlomouc, a.s.Mározhodující podíl nahlasovacích právechv nejvyšším orgánuovládané"osoby.
d) Přehled jednání učiněných v účetním období 1. 1.2019 - 31. 12. 2019, která byla učiněna na popud nebo
v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se týkalo majetku, který přesahuje 10 %
vlastního kapitálu ovládanéosobyzjištěnéhopodle poslední účetní závěrky
Takovátojednání nebylaučiněna.

e) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ovládající nebo mezi osobami ovládanými
VEPASPOL Olomouc a. s. - Hanácká zemědělská a. s.:

.

nákup služeb, nákup zboží, ostatní poskytnuté transakce

VEPASPOLOlomouc a. s. - Tršickázemědělská a.s.:
.

žádné transakce

MJM a o a. s. - VEPASPOL Olomouc a. s.:

.

dodávky materiálu, výrobků, zboží, ostatní poskytnuté transakce

.

nákupvýrobků

MIM a ro a. s. - Reticulum Holčin a.s.:

.

výnosový úrok dle smlouvy o úvěm

MJM a o a. s. - Tršickázemědělská a.s.:

.

dodávkymateriálu, výrobků a zboží, poskytnuté služby, výnosový úrokdle smlouvy o úvěru

.

nákup materiálu, výrobků a zboží, nákup služeb, nájemné, ostatní transakce
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MJM a ro a. s. - MIM a ro Slovakia s.r.o.:

.

dodávky materiálu, výrobků a zboží, poskytnuté služby, výnosový úrok dle smlouvy o úvěru, nájemné,
ostatní poskytnutétransakce

.

nákupmateriálu,výrobkůa zboží, nákupslužeb

MIM a o a. s. - Hanáckázemědělská a.s.:

.

dodávky materiálu, výrobků a zboží, poskytaiuté služby, výnosový úrok dle smlouvy o úvěru, ostatní
poskytnuté ti-ansakce, poskytnutý úvěrový fmanční nástroj, prodej obchodního podílu

.

nákup výrobků, ostatní poskytnuté transakce

MIM a ro a. s. - A ros stém-Pohořan s. r. o.:

.

dodávky materiálu, výrobků, zboží, poskytnuté služby, ostatní provozní transakce

.

ostatní poskytnutétransakce

MJMa ro a. s. -FVET' ec s.r. o.:

.

poskytnutéslužby,výnosovýúrokdle smlouvy o úvěru

Hanáckázemědělská a.s. - Tršickázemědělská a.s.:

.

dodávky zboží, poskytnuté služby

.

nákup služeb

Hanáckázemědělská a.s. -A ros stémPohořan s.r. o.:

.
.

dodávky výrobků a zboží, poskytnuté služby, ostatní provozní transakce
nákupmateriálu,výrobků,nákupobchodního podílu

Hanáckázemědělská a. s. - Reticulum Holdin a.s.:

.

prodej obchodního podílu

f) Posouzení skutečnosti, zdavznikla ovládanéosoběújmaa posouzení jejího vyrovnání podle §71 a 72
Ze strany ovládající osoby a ostatoiích ovládaných osob nedošlo zavýše uvedené účetní období kevzniku újmy vůči
společnosti VEPASPOL Olomouc, a. s. jako ovládané osobě. Protiplnění poskytovaných plnění bylo prováděno
výhradněfmančním vypořádáním bezzvýhodnění či znevýhodnění jakékoliv strany.
g) Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami stejnou ovládající osobou:

Výhody či nevýhody nebyly z titulu uskutečněných transakcí ani projednu stranujiné, nežpři vztazích s osobami
nespojenými Statutární orgán ovládanéosoby konstatuje, že ve vztazích převládají pro ovládanou osobu výhody,
neplynou z nich žádnárelevantní rizika. Ke vzniku újmy k líži ovládané osoby v účetním období nedošlo, proto
nebude aplikován § 71, případně § 72 ZOK, o vyrovnání újmy.
Vyhotoveno dne29 února2020
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