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Hlasování per rollam, dotazy a výhrady k podmínkám hlasování

Vážený pane inženýre,
dne 30.11.2020 jste oznámil akcionářům společnosti a veřejnosti harmonogram a další podmínky
hlasování per rollam o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti. K uvedenému návrhu máme
s dalšími akcionáři dotazy a výhrady, které se týkají transparentnosti hlasování:
Na str. 10 zmiňovaného oznámení uvádíte, že protinávrhy a návrhy k záležitostem per rollam doručí
akcionáři společnosti nejpozději do 4.1.2021. K tomuto dni však podle harmonogramu mohou již být
od některých akcionářů doručeny společnosti hlasovací formuláře k předloženému návrhu (zahájení
hlasování je stanoveno na 21.12.2020)
Situace k 4.1.2021, kdy ještě nebude hlasování ukončeno, může být tedy taková, že společnost obdrží
od některých akcionářů hlasovací formuláře a současně bude mít doručen jeden nebo více
protinávrhů. Z předloženého materiálu vůbec není zřejmé, jak bude taková situace řešena.
Dotazy:
1. Jakým způsobem budou hlasovací formuláře rozeslány akcionářům? Doporučenou poštou
s dodejkou nebo emailem s případným doručením fikcí? Nebo nějak jinak?
Vyzýváme představenstvo, aby v případě, že plánuje rozeslat návrhy rozhodnutí včetně podkladů
a hlasovacích formulářů emailem, zaslalo všem akcionářům (nejen těm, kteří fondu nesdělili
emailovou adresu) návrh rozhodnutí včetně všech podkladů a hlasovacího formuláře také poštou
na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
2. Jaký bude postup hlasování v případě, že společnost obdrží protinávrh či protinávrhy?
3. Hlasovací formuláře k návrhu, které již byly doručeny společnosti, ztratí či neztratí platnost tím, že
bude vyhlášeno hlasování o protinávrzích?
4. Bude společnost garantovat každodenní vyzvedávání korespondence z datové schránky?
V současné době společnost zprávy z datové schránky vyzvedává i více než týden po jejich
doručení.
5. Bude-li akcionář doručovat hlasovací formulář emailem, zajistí společnost odesílateli potvrzení o
tom, že email obdržela? V současné době pracovníci společnosti odmítají doručení zprávy
emailem potvrdit, a to i na telefonickou urgenci.
6. Kdo bude za společnost přebírat doručenou poštu na adrese Doudlebská 5? Dle aktuálních
informací společnost přemístila své pracoviště na jinou adresu v Praze.
7. V oznámení uvádíte, že hlasovací formuláře v listinné podobě musí být doručeny „poštou“ a jak
vyplývá z poslední věty článku 7., nebude se přihlížet k hlasovacím formulářům doručeným jiným

způsobem. Pro vyloučení sporů žádáme o bližší specifikaci toho, co je míněno výrazem „poštou“,
resp. které organizace takové specifikaci vyhovují.
8. Jakým způsobem bude zajištěn nestranný a objektivní průběh vyhodnocení doručených vyjádření
akcionářů?
Výhrady:
1. Lze předpokládat, že pokud by někteří z akcionářů podali protinávrh, vznikla by při navrženém
harmonogramu hlasování zcela netransparentní situace. Tím již od samotného počátku vzniká
riziko, že hlasování bude podáním jednoho či dokonce více protinávrhů zmařeno. Žádáme proto,
aby byl způsob hlasování upraven způsobem, který takové riziko vyloučí. Možným způsobem je
například vyhlásit příjem protinávrhů ještě před samotným zahájením hlasování o návrhu a
v případě, že budou existovat protinávrhy, hlasovat pak nejdříve o protinávrzích.
2. Nastavení procedurálních pravidel hlasování tak, jak je zvolilo představenstvo, lze považovat za
obstrukční vzhledem na níže uvedené skutečnosti:
a. Lhůtu 15 dní pro doručení vyjádření akcionářů lze považovat za nepřiměřeně stanovenou
s ohledem na to, že je to v období svátků s několika dny pracovního volna a akcionářům je
k dispozici jen několik málo dní k zabezpečení ověření podpisu na plné moci nebo na
hlasovacím formuláři.
b. Některé pokyny jsou zavádějící nebo přinejmenším je lze považovat za účelově
nespecifické. Máme tím na mysli například informaci o nutnosti zajištění apostily
k ověřenému podpisu na plné moci nebo na hlasovacím formuláři v případě, že jsou
podepsané v zahraničí (v závislosti na zemi, kde je dokument podepsán). K této informaci
by bylo vhodné dodat, že tento požadavek neplatí pro Slovenskou republiku, kde působí
značná část investorů.
c. Vyloučení osobního doručení vyjádření akcionáře s odůvodněním epidemiologické situace
a svátků považujeme za zbytečně restriktivní a omezující ve vztahu k možnostem
akcionářů vykonávat svoje akcionářská práva.
d. Stanovení lhůty na podání protinávrhů do 4.1.2021 s lhůtou na zveřejnění 3 dny, jak bylo
zmíněno výše, lze považovat za účelový pokus zmařit hlasování, jelikož koliduje se
stanovenou lhůtou na doručení vyjádření investorů.
3. Dle § 408 ZOK je představenstvo povinno svolat valnou hromadu tak, aby nepřiměřeně
neomezovalo právo akcionářů se jí zúčastnit. Toto ustanovení lze analogicky použít i pro
hlasování per rollam. Máme za to, že v tomto případě představenstvo nesplnilo tuto povinnost ze
všech výše uvedených důvodů.
Vyzýváme představenstvo, aby si splnilo svoji povinnost jednat v zájmu akcionářů fondu, zabezpečilo
objektivní a spravedlivý průběh hlasování a zdrželo se dalších obstrukcí.
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