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Identifikačníúdaje společnosti

Spoleěnost UDI CEE a.s. (dále také,,společnost'')bylazaloženanazákladě stanov akciové spoleěnosti
dne 15. srpna 2018' Tato společnost vznikla abyla do obchodního rejstříku zapsána dne 24. srpna
201 8.

Předmětem podnikání společnosti je qýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
živnostenskéhozákona a pronájem nemovitostí, bytů a nebyoých prostor.

obchodní jméno:

UDI CEE a.s.

Právní forma:

Akciová spoleěnost

SídIo:

Archeologická225611, Stodůlky, 155 00 Praha

IC:

073 96 422

Datum vzniku:

24. srpna2018

Spisová značka:

B 23764 vedená u Městského soudu v Praze
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l až 3

5

orgány společnosti

Systém vnitřní struktury spoleěnosti UDI CEE a.s. je dualistický ve smyslu ustanovení $ 435 a násl
zákona č,.90l20l2 Sb., o obchodních spoleěnostech a družstvech.

Představenstvo
Ing. Radek

-

počet členů:1

Menšík

člen představenstva

Dozorčírada- počet čtenů:2
PhDr. Petr Valenta
Ing.
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Libor Táborský

předseda dozorčírady
ělen dozorčírady

Záklradní informace o společnosti

Spoleěnost je součástíěeské developerské skupiny UDI GROUP, celým jménem Urban Developers
and Investors. UDI GROUP je skupina developerských spoleěností svíce než25letou historií, které
se podařilo úspěšnérealizovat přes 100 projektů a prodat vícenež3000 bytů.
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Spoleěnost UDI

CEE

UDI CEE a.s.

o podnikatelské činnosti a stavu majetku

a.s. vlastní podíly v následujících dvou společnostech, které byly do společnosti

vloženy při jej ím založení:

-

společnost EUDI REAL s.r.o., IČ: 279 53 343, Česká republika, podíl představuje 75 oÁ na
zákIadnim kapitálu této spoleěnosti, společnost byla založena za účelemvýstavby logistického
centra v Českérepublice,
spoleěnost UDI ALFA Doo BEOGRAD' IČ: zl3 28154, Srbská republika, podíl představuje
100 % na základním kapitálu této společnosti, spoleěnost byla založena za úěelem výstavby
býových domů v Srbsku.

Spoleěnost UDI CEE a.s. financuje oba t5rto projekty.

Základní kapitál spoleěnosti ěinil při vzniku 214 mil. Kě a byl plně splacen nepeněžiými vklady
vpodobě podílůve qýše uvedených spoleěnostech. Vříjnu roku 2018 vstoupila spoleěnost na trh
START, kteqý je trhem Burzy cenných papírůPrahaaprostřednictvím tohoto trhu upsala akcie ve ýši
258280 tis. Kě, základní kapitál spoleěnosti tak vzrostlna ěástku ve výši 472280 tis. Kě.
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Činnosti, stávající hospodářské postavení a předpokládaný vyvoj
společnosti

Hlavní náplní činnosti spoleěnosti UDI CEE a.s' je řízenídeveloperských projektů, které jsou
vkládány nebo kupovány jako dceřiné spoleěnosti, které tím pádem zŮstávaji pod úplnou kontrolou
mateřské společnosti.

spoleěnosti UDI CEE a.s. jsou peělivě vybírány projekty, u kter1ých je předpoklad brzkého
schválení, realizace a reallzace ýstavby. Spoleěnost ve spolupráci s ýmem UDI GROUP kontroluje
přípravu projektů' zpracování a hlídání rozpočtůstaveb, zajišťuje komunikaci s úřady, schválení
územního rozhodnulí až po vydání stavebního povolení. Dále zajišťuje qýběrová Íizenína stavební
práce, subdodávky a v neposlední řadě provádí vlastní stavební dozor'

Do

Spoleěnost UDI

CEE

a.s.

je především odpovědna za věasné financování. K financování používá jak

vlastní, tak externí bankovní zdroje.

U obou projektů je čerpánínákladů v rámci rozpočtu, u spoleěnosti EUDI REAL s'r'o. došlo dokonce
kýrazné úspoře nákladů u HTÚ proti rozpočtu s ohledem na použitétechnologické postupy a
konkrétníterén.

V roce 20l9 se nepodařilo dodržet všechny termíny, hlavně co se ýká schvalovacích procesů státními
orgány. Ke schválení změny územního rozhodnutí u projektu logistický areál ostředek (spoleěnost
EUDI REAL s.r.o.) došlo až v únoru roku 2020 arovněž se stále ěeká na konverzi pozemku v srbském
projektu KURIR (spoleěnost UDI ALFA Doo BEOGRAD). Co se ýká projektoqých a přípravných
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UDI CEE a.s.

o podnikatelské činnosti a stavu majetku

rozpoětoqých prací, tam jsou obě spoleěnosti v souladu s oěekáváními

i

plánem. I přes cca roění

zdržení se u obou projektů oěekává zahájení stavebních prací v roce2020.
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Kapitálový trh

Akcie spoleěnosti UDI CEE a.s. dosáhly nejvyššílikvidiý na trhu START pražské burzy. Akcie UDI
CEE a.s. se obchodovaly v celkovém objemu 58 mil. CZK za rok 2019 a od počátku trhu START se
zobchodovalo celkem za 5l7 mil. Kč, což tvořilo 67 %o ce|kového obratu trhu burzy START.

V prosinci roku 2019 dosáhla cena za akcii UDI CEE a.s. ceny 486,- Kč a po dobu celého roku rostla
její cena. Výnos zttžni ceny akcie tak přesáhl ročnízhodnocení 8 0/o.
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Dalšídoplňujícíinformace

V roce 2019 spoleěnost vzhledem ke svému nevýrobnímu zaměření nevyvíjela žádnéaktiviý v oblasti
výzkumu a qývoje.
Spoleěnost se zabývá ochrannou životního prostředí' při své činnosti dodržuje veškeré ekologické
předpisy vyplývajici zplatné legislativy' zejména Zákona o odpadech , Zákona o ochraně ovzdušía
Zákona o ochraně vod.
Spoleěnost má jednu organizaění složku, resp. dceřinou spoleěnost UDI

ALFA Doo BEOGRAD

a

poboěku v zahraničí, konkrétně v srbském Bělehradě. Pobočka zaměstnává 10 lidí specializovaných
na development. Tento

ýmÍídí,kromě jiných projektů i projekt KURIR.

Y Praze dne22. dubna2020

Ing' Radek Menšík, ělen představenstva
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