
Zpráva o vztazích 
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými

stejnou ovládající osobou  

2017

Ovládaná osoba

Obchodní firma: Kristin s.r.o.

Sídlo: č.p. 368, 33201 Tymákov

Identifikační číslo: 04022777

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona

Účetní období: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Vyhotovení zprávy dne: 1. 1. 2018

Vyhotovila, podpisový záznam: Hana Svobodová

Společníci: Hana Svobodová, jednatel, výše vkladu 70%

Aimen Yakub Malek Tantush, výše vkladu 30%

Ovládající osoby

Jméno: Hana Svobodová

Datum narození: 23. 3. 1986

Adresa: č.p. 368, 33201 Tymákov

Jméno: Aimen Yakub Malek Tantush

Datum narození: 23. 7. 1977

Adresa: Gergarish Road 777, Tripoli, Libye 

Společnost Kristin s.r.o. byla od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 vlastněna Hanou Svobodovou s podílem

70%,  podnikající  také  jako  FO,  IČO:  76296547  a  Aimenem  Yakubem  Malekem  Tantushem

s podílem 30%. Společnost vystupuje ve vztazích k třetím osobám samostatně. Žádné prostředky

a způsoby ovládání nebyly stanoveny. Nebyla učiněna jednání na popud nebo v zájmu ovládající

osoby nebo jí ovládaných osob týkajících se majetku přesahující 10% vlastního kapitálu zjištěného

podle  poslední  účetní  závěrky.  Nebyly uzavřeny smlouvy mezi  ovládající  a  ovládanou osobou.

Nejsou známy výhody, nevýhody a rizika plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami. Ovládané

osobě nevznikla újma podle § 71 a 72 zákona  90/2012 Sb. o obchodních korporacích v aktuálním

znění.
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