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HLASOVACÍ FORMULÁŘ
pro rozhodování valné hromady písemnou formou mimo zasedání
per rollam
společnosti
Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00
IČ 284 70 729
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14729
(dále možno jen jako společnost)
dle Oznámení člena představenstva ze dne 30. listopadu 2020 ve znění změny ze dne 21.prosince 2020
Při vyplňování hlasovacího formuláře se řiďte pokyny k procedurálním pravidlům per rollam dle Oznámení
ze dne 30.11.2020, 21.12.2020 a dle shrnutí ze dne 21.12.2020

AKCIONÁŘ
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma právnické osoby

Datum narození / identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno

Bydliště/ sídlo právnické osoby

Údaje o osobě nebo osobách jednajících za akcionáře právnickou osobu

vyplňuje se pouze v případě akcionáře právnické osoby, údaji se rozumí jméno, příjmení s uvedením funkce, případně název právnické
osoby jednající za právnickou osobu, včetně uvedení osoby zastupující právnickou osobu jako statutární orgán

Počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování

Nebude-li na hlasovacím formuláři uveden počet akcií nebo bude-li vyšší, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů
k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu akcií dle evidence zaknihovaných cenných papírů
k rozhodnému dni. Bude-li na hlasovacím formuláři uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných
papírů, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu takto uvedeného nižšího počtu akcií uvedeného na hlasovacím
formuláři.
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ZÁSTUPCE AKCIONÁŘE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI
Jméno a příjmení zástupce / název nebo obchodní firma právnické osoby jako zástupce

Datum narození zástupce / identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno jako zástupce

Bydliště zástupce / sídlo právnické osoby jako zástupce

Údaje o osobě nebo osobách jednajících za zástupce právnickou osobu

vyplňuje se pouze v případě zástupce právnické osoby, údaji se rozumí jméno, příjmení s uvedením funkce, případně název právnické
osoby jednající za právnickou osobu, včetně uvedení osoby zastupující právnickou osobu jako statutární orgán

Návrh rozhodnutí
PRO

PROTI

Akcionáři Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 284 70 729, se sídlem
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle (dále jen „Společnost“) odvolávají
Všechny stávající členy dozorčí rady Společnosti a volí za členy dozorčí rady Společnosti
Ing. Ladislava Šemberu, nar. 13.10.1957, trvalý pobyt Čimická 822/86c, 182 00 Praha 8 –
Bohnice, Ing. Petra Kožnera, nar. 23.12.1959, trvalý pobyt Bohumila Hrabala 932, 272 04
Kladno a Ing. Martinu Šafářovou, nar. 22.9.1978, trvalý pobyt Filmová 699, Kudlov, 760 01 Zlín

V ________________________ dne ___________________________

__________________________________________________________
úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce
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