Jak hlasovat per rollam? Stručné shrnutí
Vážení akcionáři,
společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen Fond) Vás 30.11.2020
informovala o vyvolání rozhodování per rollam k žádosti kvalifikovaných akcionářů Ing. Talaše
a Ing. Šembery (Ing. Kožner nebyl ke dni doručení žádosti dle seznamu akcionářů kvalifikovaným
akcionářem).
Fond podal veřejné Oznámení s dostatečným předstihem pro přípravu akcionářů na rozhodování
per rollam, zejména s ohledem na dobu, do které se rozhodování s ohledem na dobu doručení
žádosti kvalifikovaných akcionářů a jejího doplnění dostalo.
Fond vnímá, že všechny pokyny a pravidla rozhodování jsou rozsáhlá, je však nezbytné
si uvědomit, že Fond je emitentem akcií, jež jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu
a pravidla zveřejňování, obsah náležitostí oznámení a celkově pokyny musí odpovídat nejen
zákonu č. 90/2012 Sb., ale i zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
což kvalifikovaní akcionáři při podání žádosti nezohlednili či přehlédli.
Fond si tedy dovoluje provést základní shrnutí JAK HLASOVAT?
ZAHÁJENÍ
1.

Vše se odehraje výhradě na dálku. Dne 21.12.2020 Fond rozešle akcionářům, kteří byli zapsáni
ve výpisu zákonem stanovené evidence k datu 14.12.2020, Návrh rozhodnutí, který bude
obsahovat:
-

2.

Pokyny zveřejněné dne 30.11.2020
Text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění
Podklady doručené kvalifikovanými akcionáři v rozsahu obecných údajů k navrhovaným
osobám, jež mají být voleny do dozorčí rady (jiné podklady prokazující potřebné znalosti
a zkušenosti s výkonem funkce člena kontrolního orgánu v samosprávném investičním fondu
nebyly předloženy)
Hlasovací formulář
Lhůtu pro doručení vyjádření (Hlasovacího formuláře) Fondu

Od 21.12.2020 budou všechny podklady k dispozici na internetových stránkách Fondu, včetně
formuláře plné moci pro případ, že by za akcionáře měl rozhodovat zmocněnec

CO DĚLAT PO DORUČENÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ A PODKLADŮ, MUSÍM SKUTEČNĚ
NA POŠTU?
3.
4.

5.

Při rozhodování per rollam platí pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí„
Pokud tedy akcionář nesouhlasí s návrhy rozhodnutí, nebo se hodlá zdržet hlasování, nemusí
konat ničeho. Nemusí nic vyplňovat, ničeho ověřovat ani nic zasílat (nenechte se zmást tím,
že na Hlasovacím formuláři je varianta Proti návrhu, skutečně není nutno ničeho vyplňovat
ani doručovat)
Akcionář, který hodlá hlasovat pro přijetí návrhu rozhodnutí, je povinen na Hlasovacím formuláři
vyplnit požadované údaje a u jednotlivých návrhů označit křížkem variantu Pro návrh; podpis
akcionáře nebo zástupce akcionáře musí být úředně ověřen v souladu s pravidly rozhodování
dle Oznámení ze dne 30.11.2020

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.,
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Česká republika
www.arccapitalcee.cz

CO S VYPLNĚNÝM HLASOVACÍM FORMULÁŘEM
6.

7.

8.

Správně vyplněný Hlasovací formulář s úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo zmocněnce
(v případě hlasování prostřednictvím zmocněnce včetně připojené plné moci; v případě hlasování
právnické osoby včetně připojeného výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců)
je akcionář povinen doručit Fondu ve lhůtě 15 dnů; pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení
návrhu akcionáři
Ve lhůtě 15 dnů již musí být Hlasovací formulář, včetně případných povinně přikládaných podkladů,
doručen Fondu, nestačí podání k doručení (uvedené pravidlo si „nevymyslel“ Fond, pravidlo
je dáno zákonem)
Každému akcionáři tedy běží samostatně 15ti denní lhůta počítaná od doručení návrhu rozhodnutí

JAK DORUČOVAT FONDU
9.
10.
11.

12.

13.

Fond s ohledem na epidemiologickou situaci (která se v době rozhodování opět zhoršuje) umožnil
akcionářům doručování několika možnými způsoby, jež odpovídají zákonu č. 89/2012 Sb.
Fond vyloučil osobní doručování, rozhodování per rollam je hlasováním na dálku
Akcionář, pokud bude hlasovat a nevyužije jiný způsob doručení, vloží vyplněný Hlasovací
formulář, včetně případných povinných písemností (viz plná moc, výpis OR) do obálky a odešle
na adresu sídla Fondu, nejlépe formou doporučené zásilky
Akcionář, který je držitelem datové schránky, může podle pravidel rozhodování zveřejněných
dne 30.11.2020 využít formy doručení prostřednictvím datové schránky, zde však Fond
upozorňuje, že 10- ti denní lhůta pro fikci doručení platí pouze pro doručování v oblasti orgánů
veřejné správy
Akcionář, který se rozhodne pro doručení na mailovou adresu uvedenou v Oznámení
ze dne 30.11.2020 a disponuje uznávaným kvalifikovaným podpisem, může využít i tuto formu
doručení

PROSTOR PRO DOTAZY A PROTINÁVRHY AKCIONÁŘŮ
14. Akcionářům zůstávají zachována veškerá práva. Popis práv je uveden v Oznámení ze dne
30.11.2020
15. Akcionář může vyžadovat podání vysvětlení, má právo podat protinávrhy, a to i opakovaně
16. Fond doporučuje, aby protinávrhy byly Fondu doručeny co nejdříve. Důvodem je fakt, že je nutno
přijmout procedurální pravidla pro rozhodování o protinávrhu, a akcionáři musí být o uplatněném
protinávrhu včas informováni
17. Žádost o vysvětlení mohou akcionáři podávat elektronicky, formou, na kterou dosud byli zvyklí
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