
1práva
o vztazích mezi

propojenými osobami

zpracovaná statutárním orgánem společnosti

MEDISTYL'PHARMA a.s.
(ovládaná osoba)

se sídlem
Praha 4, Táborská 325157

lČ: 61855782

za účetníobdobí
1.7.2012- 30.06.2013



Základni údaje o propojených osobách

l.1, ovládaná osoba předkládající zprávu

MEDISTYL-PHARMA a,s,

Praha 4' Táborská 325157' 140 00

61855782
|Věstský soud v Praze, oddí| B, vloŽka 19063

RNDr' Ing'JarosIav Řehák'CSc.
Praha 4, V Hájích 260' 149 00
420131t042

IMEDISTYL, spol. s r.o.

Praha 4' V HájÍch 260' 149 00
41692497

Firma:

SídIo:

|Č:

Zápis v oR:

l.2. 0vládající osoby

Jméno:
Bydliště:
R'č':

Firma:

SídIo:
|Č:

Vztah k ov|ádané osobě: předseda představenstva

Způsob ov|ádání' 100 % v|astnik akcií a statutární orgán _ předseda představenstva

l.3 0soby ovládané stejnými ovládajícÍmi osobami

Zápls v 0R: Městský soud v Praze, oddi| C, vloŽka 3216

Vztah k ov|ádané osobě: společník a jednateI RN Dr' lng.Jaros|av Řehák, CSc'
Způsob ovládání: obchodní podi| ve výši 71'6 % a statutární orgán - jednatel

ll. organizační schéma propojených osob
Grafické znázornění vztahů mezi propojenými osobami identifikovanými vbodě |'1' _ |.3 je obsaŽeno

v příIoze této zprávy a je její nedilnou součásti.

lll' Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v posledním účetním období

lll.1 Smlouvy uzavřené mezi ovládanou a oVládajícimi osobami
V pos|ednim Účetním období neby|a mezi ov|ádanou osobou a osobou ovládanou ov|ádajicími osobami

uzavřena Žádná sm|ouva'

lll. 2 . Smlouvy uzavřené mezi ovládající osobu a ovládanou osobou
Mezi ovládající osobou a ov|ádanou osobou je uzavřen k|asický pracovně právni vztah (mzda)'



lV' Závěr

ov|ádané osobě nebyla ovládající osobou ve vykazovaném období způsobena Žádná ekonomická újma'

Tato zpráva byla vyhotovena vsouladu s $ 66a odst' 9 zákona č' 513/1991 Sb', obchodního zákoníku
v platném zněni' a jsou v ní uvedeny všechny údaje, které jsou nám známy a týkajíci se vztahů mezi
propojenými osobami, s přihlédnutím k jejich významnosti' Není_li výs|ovně uvedeno jinak' jsou částky
uvádény v tisicích Kč.

VPrazedne 25.11.2013

RNDr' Ing.JarosIav Rehák,CSc,



Příloha č. 1

MEDISTYL-PHARMA a.s.

RNDr'Ing. Jaroslav Řehák' CSc'

MEDlSTYL,spol. s r.o.


