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ZPRÁvA
statutárního orgánu společnosti
Middle Europe Investments, a,s,
2013
o vztazich mezi propojenými osobami za rok

a

o obclrodních společnostech
ve smyslu ust. § 82 a násl. zákon a č.9Ol20|2Sb.,
znění (dále jen "ZaK')
platném
v
korporacích),

družstvech (zákon o obchodních

I.

PRoPoJENtí osonv, STRUKTURA VZTA}IŮ
1.

Ovládaná osoba:

Europe Inve§tments, a,s,
00
Praha 1 - Josefov, Pařížská |T'||ZO,PSČ 110
26689 561,

Společnost: Middle

sídlem
IČ
Se

zapsanávobchodnímrejsťíkuvedenémMěstskýmsoudemvPtaze,oddílB,vložka7608
(dále také jenjako "ovládaná osoba")

2. Ovládající osoba
Pan:

Dat.nar,:
Bltem:

Bc. Tomáš Horák
29.09.19'76

106 00
Praha 10, Zíhěh|ice,Hyacintová 3208/8, PSČ

ovládající osobou'
pan Horák byl ve vztahu k ovládané osobě po celé rozhodné období

kdYŽ r'Ykonával nePřímý

_
rozhodujícívlivnařízenlováádanéosoby,atoprosťednictvím(i)společnostiBLUEMOu{TAIN,s.r.o.,jejímž
společnosti Vinohrady Investments, a,s,
je jediným společníkema kteráje naopak jediným akcionářem
jmenovitá hodnota Činí
a.s. vlastnícímakcie, jejichŽ souhrnná
akcionáře spoleúrosti Middle Europe Investments,
BLUE MOIINTAIN,
Europe Investments, a,s, a (ii) společnosti
50 oÁ záHadního kapitalu společnosti Middle
Europe Investments, a,s,
která je akcionářem společnosti Middle
s.r.o., jejímžje jediným společníkema
EuroPe
činí50 oÁ zál<'a&tího kaPitálu sPoleČnosti Middle
r,lastnícím akcie, jejichž soulrrnná jmenovitá hodnota

lnvestments, a.S.
(dáie jen ,,ovládající osoba"),

Společnost: BLUE MOUNTAIN,

sídlem
IČ
Se

s,r,o,

Pařížská I21lz},Josefov, 110 00 Praha

1

271,79 176

soudem vPraze, oddí1 C, vložka 102309,
Zapsanáv obchodním rejsťíku vedeném Městs]cým

ovládajícíosobabylavrozhodnémobdobíjedinýmspolečníkemtétospolečnosti.

Společnost: Vinohrady

sídlem
IČ
Se

Investments, a,s,
Pařížská 12't l20, Josefov, 110 00 Praha
264 2,7

320

1
|

ZapsanávobchodnímrejsďíkuvedenémMěstskýmsoudemvPraze,oddílB,vložka11768'

Y-

Ovládající osoba vrozhodném období vykonávala nepřímý rozhodující vliv na řízení
společnosti Vinohrady
Investments, a.S., a to prosťednictvím společnosti BLUE MOIINTAIN, s.r.o. jakožo jejího jediného
akcionáře.

Společnost: Markyta,

s.r.o.

Se sídlem

Pařížská |27 l20, Josefov, 1 1 0 00 Praha 1
IC
2,78 68 478
Zapsaná v obchodním rejsťíkuvedeném Městsklim soudem v Praze,oddíl C, vložka
122880.
Ovládajicí osoba v rozhodném období vykonávala nepřímý rozhodující vliv na řízení společnosti
Markyta, s.r.o.,
a to Prostřednictvím spoleČnosti Vinohrady Investments, a,s., jakožo jejího jediného
společníka.

Společnost: MiddteEuropeInvestmentsr§.r.o.
Se sídlem

Pařížská 127l20, Josefov, 1 10 00 Praha 1
265 00 302
Před svým zánikem zaPsanáv obchodním rejsříku vedeném Městským soudem
vpraze,oddíl C, v1ožka86090.
Ovládající osoba v rozhodném období, až do dne 09.09.2013, kdy společnost Middle
Europe Investments, s.r.o.
zaniua výmazem z obchodního rejsťíkuv důsledku firze sloučením, vykonávala nepřímý
rozhodujícívliv na
řízení sPoleČnosti Middle Europe Investments, s.r.o., a to prosťednictvím společnosti
BLUE M6LII.{TAIN,
s,r,o,, jejímŽ je jediným sPoleČníkema která je jediným akcionářem
společnosti Vinohrady Investments, a.s.,
kerá byla jediným psoiečníkemspolečnosti Middle Europe Investments, s,r.o.

IČ

Společnost: Jihlava

+
Development, §.r.o.
Se sídlem
Pařížská 721l20, Josefov, 1 i0 00 Praha 1
IC
264 89 163
Před svým zánikem zaPsanáv obchodním rejsťíkuvedeném Městským soudem
vPtaze,oddíl C, v]ožka 85455,
Ovládající osoba v rozhodném období, až do dne 09.09.2013, kdy společnost Jihlava Development,
s.r.o. zanikla
výmazem z obchodního rejsťíkuv dŮsledku flrze sloučením, r,ykonávata nepřímý rozhodující
vliv na řízení
sPoleČnosti Jihlava Development, s.r.o., a to prosďednictvím spoiečnosti BLIIE MOLINTAIN,
s.r.o., jejímž je
jediným sPoleČníkem a která je jediným akcionářem společnosti
Vinohrady Investments, a.s., která byla jediným
společníkemJihlava Development, s.r.o.

Společnost:

*

MEI B.V.

se sídiem:

Singel 20, 7411 HV Deventer, Nizozemské království

reg.č.:

3o+qos:+

zapsaná v obchodním rejsťíkuvedeném obchodní komorou pro oost Nederland.

Ovládající osoba v rozhodném období ovtádající osobou společnosti MEI B.V., když v uvedeném
období
lYkonával nePřímý rozhodující vliv prosťednictvím společnosti Vinohrady Investments, a.s.,
v9 vŤahu kniž je
ovládajígí osobou, jak popsáno výše.

Společnost: MEI
se sídlem:
reg.č.:

Beheer B.V.

Singel 20, 7411 HV Deventer, Nizozemské království
08115270

zapsaná v obchodním rejsťíkuvedeném oučnoani komorou pro oost Nederland.
Or'ládající osoba bYla vrozhodném období ovládající osobou společnosti MEI Beheer
B.V., když vuvedeném
období lYkonával nePřímý rozhodující vliv prosťednictvím jejího jediného
akcionáře, společnosti MEI B.V., ve

vňahu k níŽ bYla v rozhodném období ovládající osoba ovládající osobou, jak
byio popsánd v}še.

u.
RozHoDNÉ, onnoní
posledním účetnímobdobím ovládané osoby bylo období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (rozhodné
období).

III.

SMLOU\ry A DOHODY UZAVŘENÉ MEZIPROPOJENÝMI OSOSAMI
V rozhodném období byly mezi ovládajícíosobou a osobou ovládanou, případně mezi osobou ovládanou
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou uzaťeny následující smlouvy:

a

Smlouva o úvěru ze dne 10.01.2013
Vinohrady Investments, a.s. (věřitel)
Smluvní strany:
MEI Czech Republic, a,s. (dlužník)
Předmět

smlouly:

návratné a úročenéposkytnutí finančníchprostředků

Smlouva o úvěru ze dne 12.08.2013
Vinohrady Investments, a,s, (věřitel)
Smluvní strany:
MEI Czech Republic, a.s. (dlužník)
Předmět

smlouly:

návratné a úročenéposlqrtnutí ťrnančníchprosďedků

Smlouva o úvěru ze dne 31,10.2013
Vinohrady Investments, a,s, (věřitel)
Smluvrí strany:
MEI Czech Republic, a.s. (dlužník)
návratné a úročenéposkytnutí finančníchprosďedlni
Předmět smlouly:
Srrrlouva o úvěru ze dne 17.06.2013

Smlumí strany:..'
předmět

smloury:

BLUE MOLINTAIN, s.r,o, (věřitei)
MEI Czech Republic, a.s. (dlužník)

návratné a uročenéposkytnutí finančníchprosťedkŮ, Úvěr sPlacen 12,12,2013

Sm]ouva o úvěru ze dne 2.07.20l3

Smluvní strany:
předmět

snllouly:

BLUE MOUNTA]N, s,r,o, (věřitel)
MEI Czech Republic, a.s. (dluárík)

návratné a úročenéposlqňnutí finančníchprosťedkŮ, úvěr sPlacen 12,12,2013
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V rozhodném období nebyly ovládanou oso6ou v zájmu nebo na popud ovládajícíosobY nebo ostatních
zejména
ovládaných osob učiněna žádná jináprávnijednání ani přijata či uskuteČněna Žádnájiná oPatřenÍ,
oÁ
vlastního kapitálu oviádané osobY
nebyla učiněna právní jednání ťýkajícíse majetku, ktery přesahuj e l0
zjištěného podle poslední účetnízávérky,

_

v

zÁvĚn
ovládané osobě nevznikla vrozhodném
období na

s

zál<],adě

smluv uvedených

ovládanou osobou a dalšímijí ovládanlými
osobami žádná ijma.

T ato

v

zpráva byla zpracována představenstvem
ovládané osoby dne 27 . března 2014,

Za představenstvo ovládané osoby;

rus H.M. Winkelman

Bc. Tomáš Horák
člen představenstva

této zprávě,resp.

ze

vzíahů

