
AGRA Velký Týnec , o. §.
Bystřická 704 , 783 72 Velký Týnec , okres Olomouc

Zpracovatel: AGM VellE Týnec, a.s.
se sídlem Bysňicka 704, 783 72 Yelbý Týnec
tČo: zsass476 jako osoba ovládanó

AGRA Vellry Týnec, a.s. je vy'obní podtik zaměřený převážně na Hasickou zemětlělskou výrubu
s 2/3 podílem příjmŮ z rostlinné produl<ce a 1/3 podílem z produkce živočišné, Od r. 2013 je
spoleČnost i výrobcem energie ( BPS s vykonem 0,55 MII/ - roční prodej cca 4,2 Gwhod j.

1. SpoleČnost je ovládaná firmou AG.DITANA s.r.o., člen koncernu DITANA, se sídlem Velká
Bystřice, ut. ČSa 780, PSČ 783 53,IČ:25828568. Výše podílu AG.DITANA s.r.o. na základním
kapitálu společnosti byla vpruběhu celého kalendářního roku neměnná a představovala 50,4 %o

na celkovém poětu vydaných akcií.
2. Skupinu propojených 1-sob s touto společností tvořila dále společnost DITANA s.r.o.., se sídlem

ve Velké Bysřici, ul. CSA 780, jejíž akcioqý podíl na základním kapitálu AGRA Vellcý Týnec,
a.s. Činil po celý rok 2014 necelé 0,7 %o a má stejné vlastníky jako AG.DITANA s.i.o.,- člen
koncernu DITANA. Podobné vlastníky mají i spoleěnosti AG.Prefarm s.r.o., IČ 2584001l, a
IIK.DITANA s.r.o., IČ +S+OtO:0, které nemají na ákladním kapitáIu akciové společnosti žádný
Podíl, ale účastní se dodávek do firmy nebo jiných váahů ( finanění zápůjčka společnosii
UK.DITANA s.r.o. ve výši 20 mil.Kč ).

3. V pruběhu roku 2014 byly mezi těmito propojen;ými osobami uzavřeny smlouvy o dodávkách
hnojiv, pesticidů a poradenských služeb v objemu cca 74,23 mil.Kč bez DPH, při8emž ceny byly
stanoveny ve výši obvyklé. Současně byly realizovány i dlouhodobé a krátkodobé finanční
áPŮjčlcy - konkrétně 4 - za standardních podmínek za úrokovou sazbu 3,0 oÁ p.a. .

4- Právní Úkony uěiněné v zájmu těchto osob charakteru např. mimosmluvního plnění na základě
jednostranného právního úkonu, závazku ztitulu ručení nebojednorázového plnění bez uzavření
smlouvy nebyly v roce 2014 rea|izovány.

5. V zájmu kompenzace qfše uvedených nerealizovaných úkonů nebylo tedy nutno ovládanou
osobou ěinit žádná opatření.

6- V dŮsledku vzájemných plnění nevznikla ovládané osobě újma. Všechny smlouvy byly
realizovány za existence cen běžných v obvyklém obchodním styku.
V této zprávě nejsou přiloženy smlouvy, které jsou předmětem obchodnfto tajemství,
SPrávnost a Úplnost informací obsažených v této zprávě je potvrzena stanoviskem Dozorčí rady
akciové společnosti AGRA Velk} Týnec ze dne 3.února 20l5.

Za představenstvo AGRA VellE Týnec, a,s. : Ing. Miroslav Wrana

Za dozorčí radu ÁGRA Yelky finec, a.s. : Ing. Miloš Spurný

Ing. Radomír Běhal

7.
8.

Zpracoval : Ing. Wrana Miroslav
Ve Velkém Týnci dne 4.února 2015 AGRA VelkÝ Týnec, a.s.
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