
 

Ing. Miloslava Veselá; tel.: + 420 721 257 122, mila.vesela@volny.cz 

 
Ing. Miloslava Veselá; spolumajitelka společnosti ABF, a.s.: 

 

 stála u založení společnosti v roce 1996 

 po dobu 2/2001-5/2008 působila jako 

generální ředitelka ABF, a.s 

 v květnu 2008 společnost po jejím vedením 

splatila všechny úvěry potřebné na 

vybudování startovní etapy Pražského 

veletržního areálu v Letňanech 

 její působení v orgánech společnosti ABF, a.s. 

skončilo v 9/2008 

 je majitelkou 33,5% akcií společnosti ABF, 

a.s., která ovládá PVA, a.s.  

(89% ABF, a.s. a 11% hl. m. Praha) 

 

Otevřený dopis Miloslavy Veselé k situaci v ABF a.s. ze dne 10. 6. 2011 

 
Pane předsedo představenstva, 

 
společnost ABF, a.s. se pod Vaším vedením potácí v problémech a celková situace 
společnosti je velmi znepokojující. Je bezesporu s podivem, že se o ní dozvídám 

veřejně dostupných zdrojů.  Přestože jsem opakovaně žádala o informace, 
představenstvo se neobtěžovalo 1/3 spolumajitelku společnosti ABF, a.s. o 

problémech informovat. Dokonce jste mne záměrně izoloval od vlivu na společnost. 

Opakovaně jsem představenstvo a dozorčí radu ABF, a.s. upozorňovala na chyby ve 
vedení společnosti. Moje snaha předejít  mnoha negativním dopadům na společnost 

ABF, a.s. byla bohužel marná, neboť na žádný z podnětů ani žádostí o informace 
jste nereagoval; proto volím tuto formu oslovení.  

Konstatuji, že nejen hospodářský výsledek, ale i tržby ABF, a.s., zřejmě díky 
„odborníkům“ ve vedení společnosti ABF, a.s., znepokojivě a trvale klesají. 

Vysoké náklady na vedení desítek soudních sporů, odvádění poplatků do SPGroup a 

jí vlastněných organizací za údajně poskytované služby devastují HV společnosti; a 
finanční toky společnosti jsou více než neprůhledné. 

ABF, a.s. byla od srpna 2010 dokonce v insolvenčním řízení a je sporné, zda 
nebude obnoveno. Již sama skutečnost, že k této situaci došlo, poškozuje dobré 
jméno společnosti, tolik potřebné pro konání veletrhů.  

Jako spolumajitelka ABF, a.s., se zajisté mohu z dále uvedeného grafu oprávněně 
domnívat, že finanční zdroje vyprodukované společností ABF a.s. jsou používány 

v rozporu se zájmy této společnosti. ABF a.s pod mým vedením dosahovala nejen 
vysokých zisků, ale dokázala investovat nemalé částky do oprav a zlepšení areálu. 

 

 

 



 

Ing. Miloslava Veselá; tel.: + 420 721 257 122, mila.vesela@volny.cz 

ABF, a.s. 
původní vlastníci: předseda představenstva 

Miloslava Veselá (od 2/2002) 
vstup SPG/ICM: předseda představenstva 

Pavel Sehnal (od 5/2006) 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HV  23 352 21 185 20 094 21 472 30 671 8 202 111 2 014 5 813 -27 700 

 
 

 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                      

           V úvahu, proč byla ABF, a.s. přivedena do této situace, přicházejí 2 možnosti: 

1) neschopnost současného vedení ABF, a.s. 

Vzhledem k tomu, že končí Vaše funkční období v představenstvu, je nejvyšší čas, aby 
Vás v čele společnosti nahradil odborník, na kterém se jako akcionáři shodneme. 

2) úmysl vyvést ze společnosti ABF, a.s. finanční prostředky a snížit tak 

její hodnotu 

V tomto případě zvažuji, zda podat podnět orgánům činným v trestním řízení. Svůj díl 

viny jsou zajisté připraveni nést i „odborníci“, se kterými jste společnost ABF, a.s. 
dosud vedl a kteří podle Vašich pokynů za společnost spolupodepisují. 

Žádám do 17. 6. 2011 vysvětlení, proč k  situaci, která ohrožuje existenci společnosti 

ABF, a.s. a snižuje hodnotu mých akcií, došlo. Dále požaduji před konáním valné 
hromady společnosti ABF, a.s. za rok 2010 prověření účetní závěrky auditorem, 

kterého zvolím a náklady jeho práce uhradím. Stanovte kontaktní osobu za ABF, a.s.. 

 
 

 

Ing. Pavel Sehnal, předseda představenstva ABF, a.s. 
 
10. 6. 2011: e.mailem a DOPORUČENĚ na adresu  

SPGROUP, Masarykovo nábř. 28, 110 00 Praha 1 

 
Co: Členům představenstva a dozorčí rady společnosti ABF, a.s. 
10. 6. 2011: e.mailem  
 
Ing. Jaroslav Čížek, MBA, místopředseda představenstva 

Ing. Bohumil Vrhel, člen představenstva 

Mgr. Milan Kolanda, předseda dozorčí rady 

Ing. Václav Beneš, člen dozorčí rady 

Ing. arch. Pavel Meixner, člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci 


