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VSTUP ARCA CAPITAL CEE NA PRAŽSKOU BURZU – ZVÝŠENÍ PRESTIŽE
FONDU A ŘADA BENEFITŮ PRO JEHO AKCIONÁŘE
Představenstvo investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE pracuje na
dokončení procesu vstupu na Burzu cenných papírů Praha. Představenstvo prezentuje přínosy
tohoto kroku pro akcionáře a má zájem získat
stanovisko akcionářů týkající se jejich preferencí v této věci.

představenstvo fondu zdvořile žádá všechny akcionáře fondu
o jejich případná stanoviska a vyjádření k dokončení procesu
vstupu fondu Arca Capital CEE na pražskou burzu.
Zpětné vazby akcionářů bude představenstvo fondu vnímat
jako formu aktivní účasti akcionářů na řízení společnosti
mimo valnou hromadu. Po vyhodnocení zpětné vazby akcionářů představenstvo fondu posoudí případné zařazení nového

Finalizací procesu vstupu fondu na pražskou burzu (segment

hlasování o vstupu fondu na burzu na plánovanou valnou hro-

trhu pro fondy kvalifikovaných investorů) získá fond statut

madu fondu a revokování zmíněného hlasování valné hroma-

veřejně obchodovatelného investičního fondu kvalifikovaných

dy fondu ze dne 19. 12. 2017. V případě, že na základě změny

investorů. Jedná se o proces, kdy je třeba příslušným institu-

rozhodnutí valné hromady fond na burzu nevstoupí, předloží

cím ve striktním formátu dodat podrobné údaje týkající se

představenstvo fondu valné hromadě a akcionářům případný

jak struktury fondu, jeho hospodářských výsledků, strategie

návrh na změnu statutu a stanov fondu, upravující pravidla

či dalších povinných údajů. V současné době probíhá proces

ukončení účasti akcionáře ve společnosti za dobu jejího trvání.

předběžného posouzení a připomínkování návrhu prospektu
nutného ke vstupu na burzu ze strany České národní banky,

Na základě výše uvedeného představenstvo fondu Vás, akci-

přičemž fond ČNB doplňuje finální informace před podáním

onáře fondu, zdvořile žádá o Vaše stanovisko a názor týkající

samotné žádosti o schválení prospektu.

se připravovaného vstupu fondu Arca Capital CEE na Burzu
cenných papírů Praha – emailem či telefonicky nejpozději do

Umístěním fondu na burzu dojde ke zvýšení prestiže

30. dubna 2019.

fondu spojené s veřejnou obchodovatelností a jeho akcionářům tento krok přinese řadu benefitů:

Představenstvo fondu bude činit takové kroky, aby byly akcie
fondu pro investory i nadále atraktivní a přinášely ideálně

■ Burza je nástrojem pro párování nabídky a poptávky, čímž

dvojciferná zhodnocení. Za účetní období roku 2018 dosáhl

akcionáři vzniká možnost kdykoliv nakoupit či prodat akcie

fond Arca Capital CEE zisku po zdanění ve výši 129 mil. Kč.

fondu na veřejné burze za jím stanovenou cenu

Ve srovnání s účetním obdobím 2017 se jedná o zvýšení zisku

■ Tímto získají akcionáři fondu možnost anonymně prodat ak-

téměř o 128 %. Představenstvo fondu aktuálně plánuje zařaze-

cie, aniž by byli odkázáni na jednoho konkrétního zájemce

ní návrhu na rozdělení zisku mezi akcionáře na pořad jedná-

■ Možnost prodat akcie na burze přispěje ke zvýšení
likvidity akcií

ní řádné valné hromady, a to ve výši 60 % zisku dosaženého
v roce 2018.

■ Vstup fondu na burzu vyžaduje povinnost zřízení výboru pro
audit, který představuje další stupeň kontroly fungování

V následujícím období Vás budeme informovat o termínu ko-

fondu.

nání valné hromady. Představenstvo termín prozatím nestanovilo právě s ohledem na získání zpětné vazby akcionářů

O vstupu fondu na burzu rozhodli akcionáři fondu na valné

a zařazení případných dalších záležitostí na pořad jednání val-

hromadě fondu konané dne 19. 12. 2017 hlasováním o bodu

né hromady.

č. 17 této valné hromady. Představenstvo fondu nicméně
v současné době vnímá zpětné vazby akcionářů a jejich žádos-

Za projevenou důvěru a názory předem děkuje

ti o doplnění informací o výhodnosti vstupu fondu na burzu.

Představenstvo fondu Arca Capital CEE

Tuto skutečnost bere představenstvo na vědomí a má zájem
v této věci postupovat v souladu se zájmy akcionářů. Proto
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