Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s., se sídlem Palackého nám. 1, 294 41 Dobrovice,
Česká republika, IČ 16193741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, sp.zn. B 625 (dále jen „Společnost“) zpracovalo zprávu o vztazích ve smyslu § 82
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen
„zákon o obchodních korporacích“) za účetní období od 1.dubna 2013 do 31.března 2014
(dále jen „rozhodné období“).
Společnost byla po celé rozhodné období součástí skupiny, ve kterém je ovládající osobou
Tereos Participations se sídlem 11, Rue Pasteur, 02390 Origny Ste Benoite, Francie, vlastnící
po celé rozhodné období 62% základního kapitálu Společnosti jako ovládané osoby a mající
tomu odpovídající podíl na hlasovacích právech.
Představenstvo společnosti splnilo zákonnou lhůtu 3 měsíců od skončení účetního období
pro vypracování této zprávy o vztazích, která je nedílnou součástí výroční zprávy.
Představenstvo společnosti předložilo tuto zprávu k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi.
Dozorčí rada jako kontrolní orgán Společnosti tuto zprávu přezkoumala v souladu
s ustanovením § 83 zákona o obchodních korporacích a čl. 16 stanov společnosti. Při své
kontrolní činnosti se zaměřila na úlohu Společnosti ve skupině, jejíž je součástí, na způsob a
prostředky ovládání, kontrolovala přehled vzájemných smluv ve skupině a jednání učiněných
na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, dále posuzovala újmu a její
vyrovnání a hodnotila vztahy a rizika v rámci skupiny se závěrem, že Společnosti nevyplývají
z účasti ve Skupině nevýhody a ze vztahů v rámci Skupiny neplynou pro Společnost žádná
rizika.
Zpráva byla předložena k prověrce auditorské společnosti PriceWaterhouseCoopers Audit,
s.r.o. Auditorská společnost ověřila zprávu v souladu s Auditorským standardem č. 56
Komory auditorů České republiky. Na základě této prověrky auditorská společnost nezjistila
žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve zprávě sestavené v souladu
s požadavky § 82 zákona o obchodních korporacích.

