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Zpráva o vztazich společnosti Sportscars a.s. zaĺok20l7

Zpráva o vztazích za rok2017

Sportscaľs a.s.
IC 274 46 l23, se sídlem: Praha 6 - Řepy' Čistovická I7O7lg8,PSČ: 163 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MěstsĘým soudem vPtaze, odđíl B, vložka14415
(dále j en,,Společnost")

čĺst ł
Rozhodné období

Zprźxa o vztazích podle ustanovení $ 82 a násl. zákona č,. 9012012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (dále jen ,,zákon o obchodních koľpoľacíchoo), mezi ovlá,dajici
osobou a osobou ovládanou amezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou o:Ąáőajici
osobou, byla statutárním orgánem Společnosti zptacovźna za uplynulé účetní obdobi, tj. za
období od 1.ledna 2017 do 31. pľosince2017.

čĺst ľ
Stľuktuľa vztahű, úIoha ovládané osoby a způsob a prostředĘ ovládání

oddíl I. Základní identifikace ovládané osob)ĺ:

obchodní fiľma:
IČ:
Sídlo:
Zápis v obchodním rejstříku:
Pńvní forma:
Datum vzniku:

Spoľtscaľs a.s.
274 46 Í23
Pľaha 6 - Řepy, Čistovická l7O7lg8,PSČ: 163 00
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka14415
Akciová společnost
10. dubna 2006

clÄÄł1IL Zźtklađní;Ä fi1r q Í, e an ĺ1 Ą ĺ1 ąii oí nsnhrr.

2017 -3r
obchodní firma:
Registrační číslo:
Sídlo:

Zápis

Datum vzniku:

FAGAMALO HOLDINGS LIMITED
HE 167 421
Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, lOth flooľ, Agioi
omologites, P.C. 1082 Nicosia, Kyperská republika
u Ministerstva energetiky, obchodu' průmyslu a
cestovního ruchu Kyperské republiky
2. listopadu 2005

ovládajíci osoba disponovala akciemi Společnosti, jejíchž souhľnná jmenovitá hodnota činila
97,3 yo základního kapitálu Společnosti.

Společnost tvoří v majetkové struktuře ovIádąící osoby samostatný podnikatelský subjekt se
specifickým předmětem pođnikání zaměřenyrn především na drženi své investice đo dceřiné
společnosti Společnosti a v jejím dalším rozvíjení.

ovládajici osoba ovládá Společnost tak, že přes svou přímou většinovou majetkovou účast
vlastní více jak 95 Yo akcii Společnosti. Své obchodní zájmy realizuje ovlädající osoba výkonem

I



Zpréxa o vztazích společnosti Sportscars a's. za rok 201r'7

svých akcionářských práv v rámci nejvyššího oľgánu Společnosti včetně jmenování osob do
statutáľních orgánů Společnosti.

Zvýśe uvedené struktury vztahű nepl1mou pľo ovláđanou osobu (Společnost) žädné neýhody
ěiizika.

čĺst c
Přehled jednání učĺněných v posledním účetním období, kteľá byla učiněna na popud
nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání tykalo
majetkuo ktery přesahuje 10 7o vlastního kapitáIu ovládané osoby (Společnosti) zjištěného
podle poslední účetní závěrky.

V rozhodném období nedošlo k uskutečněni žáđných jednání, která by byla učiněna na popud
nebo v zájmu ovládĄici osoby nebo jí ovláđaných osob, a která by se týkala majetku, který
přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby (Společnosti) zjištěného podle poslední
účętní zźxěrky.

čĺst u
Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou (Společností) a osobou ovládající nebo
mezi osobamĺ ovládanýmĺ.

V rozhodném období nedošlo mezi osobou ovládanou (Společností) a osobou ovládající nebo
mezi osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou k uzavření jakýchkoli vzájemnýchsmluv.

čĺst n
Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyľovnání podle
$ 71 a $72 zákona o obchodních korpoľacích.

V rozhodném období nevznikla ovládané osobě (Společností) žádná újma ve smyslu $ 71
zákona o obchodních koľporacich. Z toho důvodu nedojde anikžádnému Vyľovnání tĄmy ze
strany ovládajici osoby.

Y Praze dnę 26. bŕezna 2018

Spoľtscaľsa.s.
Ing. Zdeněk Kubát
člen představenstva
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