Partners HoldCo, a.s.
se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4
IČ: 140 13 690
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 26821
(dále jen „Společnost“)

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti Společnosti a
o stavu jejího majetku za období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021

__________________________________________________________

V období od založení Společnosti, tj. od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021 funkci jediného člena
představenstva Společnosti vykonával Ing. Petr Borkovec a ve funkci jediného člena dozorčí rady
působil Radim Lukeš.
Hlavními akcionáři Společnosti jsou společnost Apana s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov,
149 00 Praha 4, IČ: 028 79 107, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 224876 s přímým podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši
47,73 % a společnost Brno Investment Group s.r.o., se sídlem Březina 103, 666 01, IČ: 291 94 636,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64733 s přímým podílem
na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 35,32 %.
Společnost nevykonává žádnou činnost vyjma správy vlastního majetku. Společnost byla založena,
aby nahradila společnost Partners Financial Services, a.s., IČ: 276 99 781 v „čele“ finanční skupiny
Partners. Společnost se stane holdingovou společností, když do ní všichni akcionáři Partners
Financial Services, a.s. vloží své akcie a následně i sama společnost Partners Financial Services, a.s.
do Společnosti odštěpí své majetkové účasti v regulovaných (i dalších) subjektech.
Společnost pro rok 2022 plánuje se stát členem skupiny Partners, resp. mateřskou společností všech
regulovaných institucí ve skupině, přičemž tato operace je závislá na schválení České národní banky
s nabytím kvalifikované účasti na regulovaných subjektech.
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 (v tis. Kč):
AKTIVA
stálá
oběžná
VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY CELKEM
ZTRÁTA PO ZDANĚNÍ

19 927
0
19 927

PASIVA
vlastní jmění
cizí zdroje

0
94
- 94

1

19 927
19 906
21

Společnost v období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021 hospodařila se ztrátou ve výši 94 062,70 Kč, u
které bude představenstvem navrženo, aby valná hromada Společnosti odsouhlasila převedení této
ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2021 byla sestavena dne 4. 1. 2022.

V Praze dne 27. 5. 2022

________________________
Ing. Petr Borkovec
člen představenstva
Partners HoldCo, a.s.
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