2. prosince 2020

Představenstvo společnosti Arca Capital CEE doplnil MSc. Juraj
Krúpa. Fond činí nezbytné úkony k ochraně majetku Fondu a jeho
akcionářů
Dozorčí rada investičního fondu Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen „Fond“)
zvolila na svém zasedání dne 30.11.2020 členem představenstva Fondu MSc. Juraje Krúpu,
a to s účinností od 1.12.2020. Dozorčí rada tak učinila s ohledem na dosavadní paralyzovanou situaci
složení představenstva Fondu, ne-výkonu funkce člena představenstva, Mgr. Petera Janigy,
a nutnost volby dalšího člena představenstva, aby mohlo dojít k realizaci práv Fondu a ochrany
majetku akcionářů Fondu.
Je nevyhnutelné, aby Fond okamžitě učinil nezbytné úkony k ochraně majetku Fondu a k odvrácení
významných škod, které Fondu hrozí z důvodu účelové činnosti člena představenstva Fondu,
Mgr. Petera Janigy, jenž je osobou spřízněnou se skupinou Arca, a dalších osob, které se snaží
poškodit Fond. Skupina Arca je významným dlužníkem Fondu. Jedná se o úkony zejména ve vztahu
k dražbě pozemků v majetku společnosti LPM Development s.r.o. plánované ke dni 14.12.2020
za významně podhodnocenou cenu, zastupování Fondu v soudních a správních řízeních podle
ustanovení § 21 občanského soudního řádu, realizaci zajištění a výkonu práv Fondu jako akcionáře
nebo společníka v korporacích.
MSc. Juraj Krúpa je připraven okamžitě odstoupit z výkonu funkce člena představenstva Fondu, pokud
bude mít dozorčí rada možnost volby jiného vhodného a odborně způsobilého člena.
MSc. Juraj Krúpa ukončil členství v orgánech jiných korporací, v nichž členstvím v kontrolním orgánu
mohl být ve střetu zájmů.
Dozorčí rada opakovaně vyzvala akcionáře Fondu k předložení kandidátů do představenstva Fondu
a k zahájení přípravy žádosti o vydání souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby u takto označených
kandidátů.
Členové dozorčí rady Fondu činí a budou činit veškeré dostupné kroky ve prospěch Fondu, ochrany
práv jeho akcionářů a ochrany majetku Fondu.
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