Myšlenka založit akciovou společnost Vinné sklepy Františka Lotrinského vznikla koncem roku 2011 a oficiálně byla společnost založena v polovině roku 2012. Od počátku byla zakládána za účelem rozvoje cestovního ruchu a vinařství ve Velkých Pavlovicích. Akciovou společnost tvoří
následující subjekty: Město Velké Pavlovice, Vladimír Poliak, Lubomír Stoklásek, Martin Osička, Český zahrádkářský svaz Velké Pavlovice.
Záměrem společnosti bylo vybudovat podzemní prostory, které budou úspěšně prezentovat vinařství a vynikající vína z Velkých Pavlovic i blízkého okolí. Akcionáři pro svoji společnost zvolili název, který vychází z historie a připomíná osobnosti, které v 18. století vybudovaly ve Velkých
Pavlovicích zámek s kontribučenskou sýpkou a rozsáhlou zemědělskou usedlostí.

Něco málo z historie aneb Marie Terezie a František Štěpán Lotrinský
Marie Terezie (*13.5.1717, † 29.11.1780), celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna, byla arcivévodkyní rakouskou,
královnou uherskou a českou, jedinou vládnoucí ženou na českém trůnu. Dne 12. února 1736 se provdala za Františka I. Štěpána
Lotrinského, lotrinského vévodu. Zavedla daňovou reformu, zdanila se veškerá půda (šlechtická i církevní), proto musel být vytvořen nový soupis půdy. V roce 1754 proběhlo sčítání lidu.
Marie Terezie zrušila jezuitský řád, zakázala mučení, zavedla robotní patent. Provedla reformy ve školství – 6. prosince 1774 ustanovila povinnou školní docházku. Roku 1750 zavedla měnovou reformu, což bylo sjednocení mincí, zároveň sjednotila míry a váhy. Za její
vlády se slibně rozvíjel textilní průmysl, cukrovarnictví a rozšířila se výroba piva.
František I. Štěpán Lotrinský (*8.12.1708, †18.8.1765), vévoda lotrinský, těšínský kníže,
toskánský velkovévoda a císař Svaté říše římské. Se svou manželkou Marií Terezií byl zakladatelem habsbursko-lotrinské dynastie. I přesto, že celý život žil ve stínu politické kariéry své ženy, jeho podnikatelské
úspěchy mu pomohly k obrovskému osobnímu majetku, který se stal základem soukromého majetku Habsburků.
František Štěpán se zabýval alchymií, mineralogií, sbíral medaile, mince, pěstoval květiny, soustřeďoval se na obory průmyslové výroby. Položil základy mineralogické sbírce Přírodovědného muzea ve Vídni. Podle jeho návrhu vznikla zahradní parková úprava v Schönbrunnu, stejně jako tamní zoologická zahrada, vůbec první veřejně přístupná v Evropě.

Sklepní prostory společnosti
Myšlenka vybudovat podzemní prostory vznikla koncem
roku 2011 a vlastní stavba proběhla v rekordním čase v průběhu roku 2012. Celá stavba je financována z vkladů akcionářů a stavba nebyla dotována z žádných veřejných zdrojů.
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