
   

Sdělení akcionářům  

ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. 

 

V Praze 15. 1. 2021 
Vážení akcionáři, 
 
po důkladném zvážení všech okolností rozhodla správní rada, společnost REDSIDE investiční 
společnost, a. s., jakožto obhospodařovatel fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. („Fond“) 
informovat Českou národní banku o mimořádném rozhodnutí o opakovaném pozastavení vydávání a 
odkupování investičních akcií vydaných k podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 („Podfond“), 
s účinností od 10. ledna 2021 na období 2 měsíců (tj. do 10. března 2021). 
 
 
Primárním důvodem pro prodloužení období pozastavení o další 2 měsíce jsou zejména obavy, že 
možné ohrožení likvidity Podfondu nadále trvá a to z následujících důvodů: (i) vyšší počet očekáváných 
žádostí o odkoupení investičních akcií v případě obnovení vydávání a odkupování investičních akcií 
Podfondu, (ii) snížená likvidita části aktiv Podfondu a (iii) pokračující nevyjasněná situace ohledně 
úpadku zakladatele Podfondu finanční skupiny Arca Capital. 
 
Obhospodařovatel činí tento krok preventivně z důvodu ochrany práv akcionářů Podfondu a hodnoty 
investičních akcií. Objem žádostí o odkoupení investičních akcií do data účinnosti prvního pozastavení 
vydávání a odkupování investičních akcií, tj. 9.10.2020, dosáhl přibližně 40 % z fondového kapitálu 
Podfondu. Je pravděpodobné, že v kontextu přetrvávající nejistoty ohledně finanční situace 
zakladatele Podfondu, finanční skupiny Arca Capital, a s tím souvisejícího negativního vlivu této kauzy 
na důvěru investorů, by v případě znovuotevření Podfondu skutečný objem žádostí o odkoupení mohl 
přesáhnout objem žádostí o odkoupení před prvním rozhodnutí o pozastavení.  
 
V kontextu smíšené skladby portfolia aktiv Podfondu (private equity, veřejně obchodované akcie, 
work-out pohledávky, real estate projekty), které mají z povahy věci rozličnou míru likvidity, z analýzy 
likvidity jednotlivých aktiv vyplynulo, že s ohledem na očekáváný objem žádostí o odkoupení 
investičních akcií v případě znovuotevření Podfondu, objem získaných likvidních prostředků v 
Podfondu nemusí být dostatečný na uspokojení všech žádostí o odkup v rámci statutem definovaných 
lhůt na odkup. 
 
Navíc, realizace tak velkého jednorázového objemu odkupů v tak krátké lhůtě by vedla nejprve k 
odprodeji nejlikvidnějších aktiv Podfondu, což by následně vzhledem k charakteru portfolia Podfondu 
vedlo k zásadní změně portfolia z pohledu jeho likvidity, a to pravděpodobně v neprospěch těch 
investorů, kteří se rozhodnou v Podfondu setrvat. Obhospodařovatel proto již vyhodnocuje různá 
alternativní řešení situace. Jedním ze zvažovaných řešení je zahájení likvidace Podfondu, s cílem co 
nejdřívějšího zpeněžení aktiv a vyplacení likvidačního zůstatku akcionářům Podfondu. Zároveň ale je 
v zájmu ochrany hodnoty investičních akcií záměrem likvidace zpeněžení aktiv Podfondu způsobem, 
který bude minimalizovat pravděpodobnost znehodnocení prodejem pod časovým tlakem. Období 



   

dalšího pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií je potřebné na vyhodnocení alternativ 
řešení a přípravu valné hromady ke schválení případné likvidace Podfondu. 
 
V případě, že valná hromada likvidaci schválí, nebude nutné opětovně podávat žádost o odkup. 
V opačném případě po skončení pozastavení budeme kontaktovat investory, kteří už žádost o odkup 
svých investičních akcií podali a finanční prostředky jim nebyly vyplaceny z důvodu tohoto pozastavení, 
a v souladu se zákonem je požádáme o opětovné podání žádosti, pokud budou na odkupu svých 
investičních akcií dále trvat. 
 
Děkujeme Vám za důvěru a budeme Vás informovat o dalším vývoji situace.  

 
S pozdravem, 
 
Michal Zachar 
obchodní ředitel  
REDSIDE investiční společnosti, a. s. 


