
 

2. června 2014 

Zpráva o vztazích 

společnosti  

Tereos TTD, a.s. 

podle § 82 zákona o obchodních korporacích  

za účetní období od 1. dubna 2013 do 31. března 2014 

 



 
 
 
 
Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s., se sídlem Palackého nám. 1, 294 41 Dobrovice,  
Česká republika, IČ 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,  
sp.zn. B 625 (v této zprávě též jen „Společnost“) zpracovalo následující zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 
korporacích (dále jen „Zákon o korporacích“), za účetní období od 1.dubna 2013 do 31.března 2014 (dále jen „Rozhodné období“). 

1. Struktura vztahů  

1.1 Podle informací dostupných představenstvu Společnosti jednajícímu s péčí řádného hospodáře  
byla společnost po celé Rozhodné období součástí skupiny, ve kterém je ovládající osobou  
Tereos Participations dále jen „Skupina“. Údaje o osobě náležejících do Skupiny se uvádí  
k 31. březnu 2014, a to dle informací dostupných statutárnímu orgánu společnosti jednajícímu  
s péčí řádného hospodáře. Struktura vztahů ve Skupině je graficky znázorněna v Příloze č. 1. 

1.1.1 Ovládající osoba  

Tereos Participations 

se sídlem 11, Rue Pasteur, 02390 Origny Ste Benoite, Francie, identifikační číslo 85444413058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Saint – Quentin 
pod číslem 444 413 058 byla v Rozhodném období vlastníkem 62% základního kapitálu ovládané osoby a měla tomu odpovídající podíl na hlasovacích 
právech. 

2. Úloha Společnosti ve Skupině 

Společnost je výrobcem cukru, lihu a pelet, které prodává třetím osobám, a to buď přímo,  
nebo prostřednictvím distribučních společností náležejícím do Skupiny.  

3. Způsob a prostředky ovládání 

K ovládání Společnosti dochází zejména prostřednictvím rozhodování na valné hromadě Společnosti, a to v závislosti na procentuálním vlastnictví 
základního kapitálu. 

4. Přehled vzájemných smluv v rámci Skupiny 

4.1 Smlouvy uzavřené mezi Společností a Ovládající osobou  

V Rozhodném období byly s Ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy: 

Smlouva o spolupráci při prodeji cukru ze dne 30. prosince 2013 mezi společností Tereos TTD, a.s.  
a Tereos France, uzavřena na dobu určitou a končí k 30. září 2014. 

Ústní dohoda mezi společností Tereos TTD, a.s. a Tereos Participations, na základě které jsou Společnosti účtovány manažerské služby a poradenské 
služby. Uzavírání písemné smlouvy je  
v procesu. 

 



 

4.2 Smlouvy uzavřené mezi Společností a jinými osobami ovládanými Ovládající osobou 

V rozhodném období nebyly uzavřené žádné smlouvy s jinými osobami ovládanými Ovládající osobou. 

5. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob 

Během rozhodného období neučinila Společnost na popud ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádné právní úkony a ostatní opatření, která se 
týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní uzávěrky. 

6. Posouzení újmy a jejího vyrovnání 

Na základě smluv uzavřených v Rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami ze Skupiny, jiných jednání ani opatření, která byla v zájmu 
nebo na popud těchto osob uskutečněna Společností v Rozhodném období, Společnosti nevznikla žádná újma. 

7. Hodnocení vztahů a rizik v rámci Skupiny 

7.1 Hodnocení výhod a nevýhod vztahů ve Skupině. 

Společnosti vyplývají z účasti ve Skupině výhody.  Skupina je předním světovým výrobcem cukru disponujícím silnou obchodní značkou, silným 
finančním zázemím, přístupem k financování, z čehož těží Společnost zejména při uzavírání obchodů se svými dodavateli, zákazníky a při vyjednávání 
s bankami a jinými poskytovateli úvěrů.  

Společnosti nevyplývají z účasti ve Skupině nevýhody.  

7.2 Ze vztahů v rámci Skupiny neplynou pro Společnost žádná rizika. 

 

V Dobrovici, dne 2. června 2014  

  

 
Ing. Oldřich Reinbergr 

 předseda představenstva 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



 
 
 
 

 


