NAVRHOVANÝ ROZVRH VÝPLATY VÝNOSU Z CENNÉHO PAPÍRU
Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., navrhovaný rozvrh
výplaty spolu s údaji o osobě, prostřednictvím které výnosy budou vypláceny
Návrh usnesení
Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
za účetní období roku 2018 zisk ve výši 129.252.745,27 Kč a rozhoduje, že zisk ve výši 129.252.745,27
Kč bude rozdělen následovně :
 45.630.000,00 Kč bude rozděleno mezi akcionáře společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční
fond, a.s. jako podíl na zisku
 83.622.745,27 Kč bude převedeno a zúčtováno na účet nerozdělený zisk minulých let.
Podíl na zisku ( dividenda ) činí na jednu akcii 7500,00 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění
práva na podíl na zisku akcionářem je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě
podílu na zisku. Podíl na zisku je splatný dne 31.prosince 2019. Výplata podílu na zisku bude provedena
prostřednictvím UniCredit Bank Czech Repulic and Slovakia, a.s. , Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1 jako
osoby uvedené v §2a odst. 1 písmeno a) zákona č. 256/2004 Sb.
Zdůvodnění
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných
vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Představenstvo navrhuje rozdělit zisk vykázaný za účetní období 2018
ve výši 129.252.745,27 Kč z části v navrhované výši 45.630.000,00 Kč mezi akcionáře, z části ve výši
83.622.745,27 Kč ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let. Rozdělení zisku odpovídá ustanovení §
350 zákona č. 90/2012 Sb. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je v souladu s ustanovením
§ 351 zákona č. 90/2012 Sb. Splatnost podílu na zisku odpovídá ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 90/2012
Sb. Podle ustanovení § 120 odst. 2 písmeno b) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu,
zajišťuje emitent uvedený v § 118 odst. 1 písmeno a) zákona č. 256/2004 Sb. výplatu výnosu z investičního
cenného papíru, který vydal, a to prostřednictvím jím určené osoby uvedené v § 2a odst. 1 písmeno a) až c)
nebo zahraniční osoby s obdobnou činností. O vyplacení podílu na zisku následně rozhoduje představenstvo
společnosti.
Návrh na rozdělení zisku odpovídá situaci, která nastala v případě rozhodování o rozdělení zisku na valné
hromadě konané dne 28.6.2019, kdy valná hromada nepřijala rozhodnutí o rozdělení zisku v důsledku
rozdílnosti názorů akcionářů. Předkládaný návrh na rozdělení zisku zohledňuje jak práva akcionářů, podílet
se na zisku společnosti, tak zájmy společnosti jako investičního fondu. Důvodem nevyplacení celého zisku
dosaženého v účetním období 2018 mezi akcionáře je i skutečnost navrhovaného zpětného odkupu akcií,
když společnost je povinna vytvářet zvláštní rezervní fond, a to právě z nerozděleného zisku. Pro rozdělení
celého zisku dosaženého v účetním období 2018 mezi akcionáře jako podíl na zisku by bylo nezbytné
předčasně zlikvidnit některé realizované investice, čímž by mohlo dojít ke snížení plánované výnosnosti.
Podle názoru představenstva je s ohledem na charakter společnosti jako investičního fondu nezbytné, aby
část nerozděleného zisku byla ponechána na účtu nerozdělený zisk minulých let k dalšímu zhodnocování.
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