
Zpráva o vztazích  

1.1. Struktura vztahů ve skupině: 
 

Rok :   2018 

Obchodní jméno    IČO 

Osoba ovládaná : B.G.M. Capital, a.s.    43873863 

Osoba ovládající : B.G.M. Managers, s.r.o.    25055143 

Propojené osoby : B.G.M. holding a.s.     43873871 

Šmeral Brno, a.s.    46346139 

Elektro Sochor spol. s r.o.   60723173 

   GASTRO FACTOR s.r.o.   60722215 

   MODELÁRNA, spol. s r.o.   60736780 

Šmeral Iberica, S.A.    Španělsko 

TOS Svitavy, a.s.    15034020 

   TRADE B.G.M. a.s.    26155681 

   QBBK      Vietnam 

   TANEX, akciová společnost   00013641 

   WICO B.G.M., a.s.    61538655 

   B.G.M Consulting, spol. s r.o.   60707674 

   Bohemia Konzult, spol. s r.o.   48582760 

   RUSTOSTRADE s.r.o.    25617885 

   T.I.S.C. akciová společnost   26705028 

Háje real, s.r.o.    27877621 

   Východočeské byty s.r.o.   24655571 

CZECH GROUP SA s.r.o.   25615190 

   Hotel Smaragd, s.r.o.    26193281 

   B.G.M. export, a.s.    29039967 

   AQUA SPOL, spol. s r.o.   45307679 

   REZIDENCE ŘÍČNÍ s.r.o.   06006060  

   JP Park a.s.     43224792   

 

 

 
 

 



1.2 Úloha společnosti ve skupině 

Osoba ovládající je majoritním akcionářem osoby ovládané, která je dále majoritním 

akcionářem společností TANEX , a.s. a T.I.S.C. a.s. Další osoby jsou propojené majetkovými 

podíly. 

1.3 Způsob a prostředky ovládání 

 Osoba ovládající jako majoritní akcionář osoby ovládané ovlivňuje osobu ovládanou 

prostřednictvím hlasování na valné hromadě. Jinak je ovládaná osoba samostatnou 

právnickou osobou, řízenou zvoleným představenstvem. 

 

1.4 Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby. 

  Žádná. 

 

1.5 Přehled smluv a plnění 

Šmeral Brno, a.s. 

- žádné vztahy 

Hotel Smaragd, s.r.o. 

- Přefakturace vodného. 

- Přefakturace osvětlení reklamy. 

- Nájemné prostor 

 B.G.M. holding a.s. 

- Nájem nebytových prostor. 

T.I.S.C., a.s. 

- Nájem loděnice. 

B.G.M. Managers, s.r.o. 

- Pronájem vozidla. 

- Hospodářsko-organizační služby. 

 B.G.M. export a.s. 

- Smlouva o úvěru - Úrok. 

Rezidence Říční 

- Smlouva o úvěru - Úrok 

 TANEX, akciová společnost 

- Splátka pohledávky. 

Bohemia Konzult, s.r.o. 

-Nájemné přístrojů 

AQUA SPOL, spol. s r.o. 

-Přefakturace telefonních poplatků 

 

 



1.6 Závěr 

Statutární orgán osoby ovládané prohlašuje, že společnosti B.G.M. Capital, a.s. nevznikla 

z titulu uzavření výše uvedených smluv, uskutečnění výše uvedených jiných právních úkonů, 

ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. 

 

 Zpracování   Zprávy o vztazích bylo zajištěno statutárním orgánem společnosti. 

 

Za statutární orgán ovládané osoby :       

         

Ing. Ladislav Adamec, CSc. 

          předseda představenstva 
 

    

 

        


