
Zpráva o vztazích
mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2016

Tato zpráva byla vyhotovená dle ust. § 82 a dalších Zákona č,90l2ot2 Sb. o obchodních korporacích

1. Osoby ovládané a ovládající

Ov|ádajícíosoba: lng. Evžen Suk r.č. 480725/1,89
bytem na adrese Ostrava - Svinov, Hradecká 436
majitel 23 3t2 akciíovládané osoby
podíl na hlasovacích právech : 73,985 %

(dóle jen ovlódající osobo)

Odetka a.s,, se sídlem ve Vrbně pod Pradědem, Dělnická ul.157, PSČ793 26,
lČ: 45 19 21.71,, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským obchodním soudem v Ostravě, odd. B, vložka377
(dále jen ovlódanó osoba)

Základní kapitál ovládané osoby ve výši 31 509 000,- Kč je rozvržen na 31 509 ks kmenových akcií o
jmenovité hodnotě 1000 Kč na akcii. Všechny akcie znějí na jméno, mají listinnou podobu a nejsou
registrované. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojen jeden hlas.

Ovládající osoba vlastní akcie vydané ovládanou osobou v souhrnném počtu 23 312 ks z celkového
počtu 31 509 ks a disponuje tedy 73,985 % hlasů, plynoucích z jeho účasti na ovládané osobě.
Mezi ovládanou a ovládajícíosobou nebyla uzavřena ovládací smlouva. Vzhledem k tomu, že ovládající
osobou je fyzická osoba, nevlastní ov|ádaná osoba žádné akcie, obchodní podíly či zatímní listy
ovládající osoby.

2. Smlouvy uzavřené mezi ov!ádající a ovládanou osobou v účetním období roku 2016
V tomto obdobínebyly meziovládajícía ovládanou osobou uzavřeny žádné smlouvy.

3. Jiné právní úkony učiněné v zájmu ovIádající osoby
V účetním období roku 20].6 nebyly učiněny v zájmu ovládající osoby žádné právní úkony.

4. Opatření přijatá nebo uskutečněná ovládanou osobou v zájmu nebo na popud ovládající osoby.
V účetním období roku 2016 nebyla ovládanou osobou, mimo standardní úkony, vyplývajícíz
funkčních povinností předsedy představenstva, přijata či uskutečněna žádná opatřenív zájmu
nebo na popud ovládajícíosoby. Ovládané osobě nevznikla ze vztahu s ovládajícíosobou žádná
újma.

5. Výhody a nevýhody
Tento vztah je pro společnost výhodný z hlediska jednoduchosti jejího řízení.

5. Projednání a schválení představenstvem a dozorčí radou
Projednání proběhlo na zasedání dne 10. 3.2Ot7, členové představenstva i dozorčí rady s

navrženou zprávou souhlasí.

ovládaná osoba:

Za představenstvo Odetka a.s.

Petr Suk v.r.
za dozorčí radu odetka a.s.

Barbora Suková v.r.
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