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Zpráva o vztazích
Představenstvo společnosti Kovobel a.s., se sídlem Želetická 789/23a, 412 01 Litoměřice
v souladu s ustanovením dle § 82 zák. o obchodních korporacích vypracovalo tuto zprávu o
vztazích za účetní období roku 2019, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (dále jen účetní období).
I.
Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou
Společnost Kovobel a.s. je osobou ovládanou prostřednictvím majoritního akcionáře
společnosti Pebro N. V., se sídlem Gentstraat 101, 8760 Meulebeke, Belgické království, neboť
její podíl na hlasovacích právech činí více jak 40 % všech hlasů. Za tohoto akcionáře jedná pan
Dimitri Peers, který je současně předsedou představenstva ovládané osoby.
Společnost Kovobel a.s. je dále osobou ovládanou prostřednictvím osob jednajících ve shodě
s majoritním akcionářem, a to členy představenstva panem Theo Peersem a Dimitri Peersem.
Členové představenstva společnosti jsou majetkově a personálně propojeni se společností
Unic Design N. V. se sídlem Gentstraat 101, 8760 Meulebeke, která je současně hlavním
obchodním partnerem ovládané osoby.
II.
Úloha ovládané osoby a způsob ovládání
Společnost Kovobel a.s jako osoba ovládaná je objektem přímého ovládání a řízení
prostřednictvím svého statutárního orgánu, tedy představenstva a dále prostřednictvím valné
hromady.
III.
Jednání učiněná v zájmu ovládajících osob
Ve sledovaném účetním období byly na popud ovládajících osob uzavřeny pouze smlouvy
vyplývající z běžného obchodního styku, a to mezi osobou ovládanou a společnostmi Unic
Design N. V. a Pebro N. V., které budou specifikovány v další části této zprávy. Na popud nebo
v zájmu ovládajících osob nebyla učiněna v daném období žádná jednání ve smyslu
ustanovení § 82 odst. 1 písm. d) zák. o obch. korporacích.
IV.
Přehled vzájemných smluv
Mezi osobou ovládanou a společnosti Unic Design N. V. byly uzavřeny smlouvy v rámci
běžného obchodního styku na dodávku materiálu. Společnost Unic Design N. V. prodává
ovládané osobě materiál pro výrobu. Cena veškerého nákupu činila v 2019 Kč 2.749 tis. což
bylo o 38 % více, než v předcházejícím roce. Z toho Kč 1.701 tis. činil nákup hutního materiálu.
Ostatní položky byly hlavně potahové látky a kůže, jejichž sortiment a kvalita nejsou
v tuzemsku dostupné.
Mezi osobou ovládanou a společností Pebro N. V. byly uzavřeny smlouvy v rámci běžného
obchodního styku na dodávku technické pomoci, zajištění kvality a managementu. V rámci
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těchto smluv využívá ovládaná osoba vývojového i personálního zázemí mateřské firmy Pebro
N. V. a postupně jsou u ní dodavatelsky implementovány moderní metody řízení a zajištění
jakosti výroby - Lean Management a Total Quality Management. Cena technické pomoci činila
v souhrnu za 2019 27.000,- EUR. Pro rok 2020 byla filosofie tohoto poskytování uvedených
služeb přehodnocena a pro rok 2020 nebude již tato služba poskytována.
Z obchodních smluv na materiálové zajištění ani ze smluv na dodávku technické pomoci
nevzniká ovládané osobě žádná újma, neboť smlouvy jsou uzavřeny tak, že odpovídají
podmínkám běžného obchodního styku.
Naproti popsanému ovládaná osoba dodává do Unic Design N. V. polotovary nábytku a finální
nábytkářské výrobky. Ceny za prodej těchto výrobků jsou stanovovány jako ceny obvyklé,
navíc je jejich cena vyšší než jaké je možno dosáhnout na tuzemském trhu. Pro ovládanou
osobu tato obchodní spolupráce přinesla v 2019 tržby Kč 48.462.358,98 Kč. Veškerá
spolupráce odpovídala podmínkám běžného obchodního styku.
V.
Posouzení vlivu ovládající osoby
Ovládané osobě nevznikla z výše uvedených poskytnutých plnění, smluv, ostatních právních
úkonů, jiných opatření nebo z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma.
VI.
Závěrečné prohlášení
Zpráva byla vypracována představenstvem společnosti Kovobel a.s. a v souladu s § 82 Zákona
o obchodních korporacích č. 90/2012 sb. a neobsahuje informace, které mají charakter
obchodního tajemství a mohly by tak poškodit ovládanou osobu.

V Litoměřicích, dne 31. března 2020

Dimitri Peers
předseda představenstva
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