ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM O PROTINÁVRHU
Člen představenstva 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 )

oznamuje akcionářům společnosti a veřejnosti ( s ohledem na výsledky rozhodování per rollam zveřejněné
dne 30.01.2021 a nepřijetí návrhu rozhodnutí), zahájení rozhodování o protinávrhu kvalifikovaného akcionáře
doručeného dne 4.ledna 2021, zveřejněného dne 7.ledna 2021

Časový harmonogram rozhodování per rollam o protinávrhu
-

-

09.února 2021 – zahájení hlasování o protinávrhu, odeslání protinávrhu jako návrhu rozhodnutí
akcionářům
s ohledem na skutečnost, že stanovy společnosti neurčují lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, je
lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k protinávrhu stanovena podle ustanovení § 418 odst. 2
písmeno b) ZOK 15 dnů, přičemž pro počátek jejího běhu bude rozhodné doručení protinávrhu
každému konkrétnímu akcionáři; lhůta pro doručení vyjádření každého jednotlivého akcionáře se tedy
bude lišit v závislosti na doručení protinávrhů rozhodnutí tomu kterému akcionáři
po ukončení hlasování, bude hlasování vyhodnoceno; výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí,
oznámí člen představenstva akcionářům bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty poslednímu
akcionáři, a to způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady
( § 420 ZOK ).

Rozhodný den, jakož i procedurální pravidla hlasování o protinávrhu, včetně doručování, zastoupení a pravidel
vyplnění Hlasovacího formuláře se nemění a na rozhodování o protinávrhu se s výjimkou data zahájení
hlasování a data odeslání protinávrhu akcionářům, přiměřeně použití pravidla stanovená v Oznámení ze dne
30.11.2020, ve znění změny ze dne 21.12.2020. Tam, kde se v Oznámení ze dne 30.11.2020 a 21.12.2020 uvádí
návrh rozhodnutí, je u rozhodování o protinávrhu myšlen protinávrh. Podle přechodných ustanovení zákona
č. 33/2020 Sb. bod 12 se proces rozhodování orgánu obchodní korporace dokončí podle zákona č. 90/2012
Sb. ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti zákona č. 33/2020 Sb. (čemuž odpovídá i stanovení
původního rozhodného dne).

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

S ohledem na skutečnost, že v období od 30.1.2021 ( zveřejnění výsledku rozhodování o návrhu rozhodnutí ) dosud,
nedošlo ke změně v rozsahu omezení výkonu hlasovacích práv dle zveřejnění ze dne 30.1.2021, je k rozhodnému dni
14.12.2020 stav :
Akcie, se kterými nebylo spojeno hlasovací právo podle ustanovení § 122 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu a podle ustanovení § 521 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech 1905 akcií, každá o jmenovité hodnotě 100000,-Kč, což odpovídá 1905 hlasům. Po zohlednění akcií, s nimiž není
spojeno hlasovací právo, je celkový počet hlasů emitenta 4179 hlasů ( 4179 akcií, každá o jmenovité hodnotě 100000,-Kč,
představující celkovou jmenovitou hodnotu 417900000,- Kč akcií oprávněných hlasovat, se kterými bylo ke dni 14.12.2020
[až do dne 30.1.2021] spojeno hlasovací právo ).

V Praze dne 09.února 2021

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Ing. Mojmír Vančura, člen představenstva
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