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

ustanovení § 82 u ndsledných zákona o obchodních korporacích ( zok )

Zpracovatel: AGRA Vellgl Týnec, ct.s.

se sídlem Bystřická 704, 7B3 72 Vellql Týnec
tČO; ZsSss476 jako osoba ovlátlantí

AGRA Vellry Týnec, a.s. je ýrobní podnik zaměřený převážně na klasickou zemědělskou výrobu
s 2/3 podílem příjmů z rostlinné produkce a I/3 podílem z produkce živočišné. Od r. 20l3 je
společnost i výrobcem energie ( BPS s výkonem 0,55 MW - roční prodej cca 3,9 GWhod ).

l. Společnost je ovládaná firmou AG.DITANA s.r.o., člen koncernu DITANA, se sídlem Velká
Bystřice, ut. ČSa 780, PSČ 183 53,IČ:25828568. Výše podílu AG.DITANA s.r.o. na základním
kapitálu společnosti byla v průběhu celého kalendářního roku neměnná a představovala 50,4 Yo

na celkovém poětu vydaných akcií.
2. Skupinu propojených osob s touto společností tvoři|a dále společnost DITANA s,r.o.., se sídlem

ve Velké Bystřici, ul. ČSa 780, jejíž akciov,ý podíl na základním kapitálu AGRA Velký Týnec,
a.s. činil po celý rok 2018 necelé 0,I Yo a má stejné vlastníky jako AG.DITANA s.r.o,, člen
koncernu DITANA. Podobné vlastníky mají ispolečnosti AG.Prefarm s.r.o., IČ 25840011, a
UK.DITANA s.r.o,, IČ 48401030, které nemají na základním kapitálu akciové společnosti žádný
podíl, ale účastní se dodávek do firmy nebo jiných váahů ( finanční zápůjčka společnosti
UK.DITANA s.r.o. ve ýši20 mil.Kč ).

3. Vprůběhu roku 2018 byly mezi těmito propojenými osobami uzavřeny smlouvy o dodávkách
hnojiv, pesticidů a poradenských služeb v objemu cca l3,50 mil.Kč bez DPH, přičemž ceny byly
stanoveny ve výši obvyklé. Současně by|y realizovány i dlouhodobé a krátkodobé finanční
zápijčky - konkrétně 3 - při dodržení standardních podmínek za úrokovou sazbu 2,0 oÁ p.a. .

Zůstatek zápůjčky k31.12.2018 u společnosti AG.DITANA s.r.o, činil 15 mil. Kč.
4. Právní úkony učiněné v zájmu těchto osob charakteru např. mimosmluvního plnění na základé

jednostranného právního úkonu, závazku z titulu ručení nebo jednorázovéhó plnění bez uzavíeni
smlouvy nebyly v roce 2018 realizovány.

5. V zájmu kompenzace výše uvedených nerealizovaných úkonů nebylo tedy nutno ovládanou
osobou ěinit ž,ádná opatření.

6. V důsledku vzájemných plnění nevznikla ovládané osobě újma. Všechny smlouvy byly
realizovány za existence cen běžných v obvyklém obchodním sfyku,

7. V této zprávě nejsou přiloženy smlouvy, které jsou předmětem obchodního tajemství.
8. Správnost a úplnost informací obsažených v této zprávě je potvrzena stanoviskem Dozorčí rady

akciové společnosti AGRA Velký Týnec ze dne 5.února 2019.

Za představenstvo AGR4 Vellgl Týnec, a.s, : Ing. Miroslav Wrana

Za dozorčí radu AGRA Vellgl Týnec, o.s. ", Ing. Miloš Spurný
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Radomír Běhal
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Zpracoval : Ing. Wrana Miroslav
Ve Velkém Týnci dne 5.února 20l9
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AGRÁ VeticÝ TÝ:rec, a,s.
Bystiická 704 (3)

78,3 72 VELKY TY}IEC
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