ZPRÁVA
( statutárního orgánu společnosti Moravská energetická a.s.)

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
podle příslušných ustanovení Zákona č. 90/2012 Sb.

za účetní období leden až prosinec 2013
I.
Propojené osoby
l. Ovládaná osoba:
Moravská energetická a.s.
se sídlem: BrnoVídeňská 95, PSČ 639 00
IČ: 44016859
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 588.
Ovládaná osoba je obchodní firma, jejímž současným hlavním předmětem podnikání je výroba
elektrické energie na základě licence, obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost a pronájem
nemovitostí.
2. Ovládající osoba:
Ing.Vladimír Kohout,
Chaloupky 48, 624 00 Brno
(dále jen ovládající osoba)

II.
Propojené (spoluovládané) osoby
Spoluovládanými osobami nejsou žádné další osoby ovládané v daném období ovládající osobou.

III.
Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou
1. Způsob ovládání
Ovládající vykonával hlasovací (akcionářská) práva v ovládané osobě ve výši 100 %..

IV.
Rozhodné období
1. Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období , kterým je
období od 1. 1.2013 do 31.12.2013.
V.
Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami
l. Ovládaná osoba má uzavřeny s ovládající osobou smlouvy o krátkodobé finanční výpomoci, jejichž
zůstatek ke dni 31.12.2013 činí 5 251 000,- Kč.

2. Ovládaná osoba neuzavřela v rozhodném období s ovládající osobou smlouvu o převzetí,
postoupení či započtení pohledávky, dohodu o uznání závazku, kupní, zástavní, nájemní
smlouvu ani jinou obdobnou smlouvu, která by mohla přivodit újmu některé ze smluvních
stran. Ovládaná osoba také nebyla a není s ovládající osobou v žádném soudním sporu.
.
VI.
Závěr
1. Tato zpráva je zpracována představenstvem ovládané osoby, to je společnosti Moravská
energetická a.s., IČ 44016859.
2. Zpráva bude předložena k projednání dozorčí radě ovládané osoby, která o projednání bude
informovat valnou hromadu. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona povinna
zpracovávat „Výroční zprávu“, bude tato do ní vložena jako její nedílná součást. Zveřejnění zprávy
bude provedeno jejím uložením do sbírky listin obchodního rejstříku ovládané osoby vedené
Krajským soudem Brno v oddíle B, vložka 588.

V Brně dne 7.5. 2014

-----------------------------------------Ing. Vladimír Kohout
předseda představenstva

