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Datum: 7.1.2021 

Čas: 8:00 

 

Jediný člen správní rady, společnost REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen 
„Obhospodařovatel“), kterého při výkonu funkce zastupuje Rudolf Vřešťál, pověřený zmocněnec 
jednající samostatně, přijal následující rozhodnutí Obhospodařovatele Společnosti: 

Zápis o rozhodnutí   jediného 

člena správní rady 

společnosti ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. (dále jen „Společnost“),  

která vytváří podfond 

ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 (dále jen „Podfond“) 
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Rozhodnutí o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií 

vydávaných Společností k Podfondu 

Obhospodařovatel jako obhospodařovatel Společnosti, resp. Podfondu tímto rozhoduje v souladu s 
§ 134 a násl. zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) a v souladu se statutem Společnosti a Podfondu o 
opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných Společností 
k Podfondu (dále jen „Investiční akcie“) z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů 
akcionářů Společnosti. 

 

1. Důvody pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií  
 

Obhospodařovatel se rozhodl pro další období pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií, 
jelikož v rámci stresového testování a analýz provedených v rámci risk managementu a procesů 
nastavených v rámci řídícího a kontrolního systému Obhospodařovatele vyplynulo, že možné 
ohrožení likvidity Podfondu z důvodu (i) vyššího počtu očekáváných žádostí o odkoupení 
Investičních akcií v případě obnovení vydávání a odkupování Investičních akcií Podfondu, (ii) 
z důvodu snížené likvidity části aktiv Podfondu a (iii) z důvodu pokračující nevyjasněné situace 
ohledně úpadku zakladatele Podfondu finanční skupiny Arca Capital, nadále trvá. 

Obhospodařovatel činí tento krok preventivně, tzn. ještě před samotným ohrožením likvidity 
z důvodu ochrany práv akcionářů Podfondu, jelikož vyšší počet přijatých žádostí o odkup 
Investičních akcií a snížená likvidita části aktiv Podfondu by mohly ohrozit aktuální hodnotu 
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 (a případných způsobů uspokojování svých 
pohledávek z náhradních zdrojů, zejména z poskytnutého zajištění), kterou Obhospodařovatel 
vykonává v rámci risk managementu a strategie kontinuity činností vyplynulo, že vzhledem 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 z logiky věci 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 v zájmu ochrany práv a 
právem chráněných zájmů všech akcionářů Podfondu. Jedním ze zvažovaných řešení je zahájení 
likvidace Podfondu, s cílem co nejdřívějšího zpeněžení aktiv a vyplacení likvidačního zůstatku 
akcionářům Podfondu. Období dalšího pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií je 
potřebné na vyhodnocení alternativ řešení a přípravu valné hromady ke schválení případné likvidace 
Podfondu. 

2. Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování Investičních akcií pozastavuje 

Obhospodařovatel rozhoduje, že okamžikem, od kterého se vydávání a odkupování Investičních akcií 
pozastavuje je 10.1.2021, 00:00 hodin. 
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3. Doba, na kterou se vydávání a odkupování Investičních akcií pozastavuje 

Obhospodařovatel rozhoduje, že vydávání a odkupování Investičních akcií se pozastavuje do 
10.3.2021 (tj. na dobu 2 měsíců). 

  

4. Rozhodnutí, zda se pozastavení vztahuje i na Investiční akcie, o jejichž vydání nebo 
odkoupení bylo požádáno před 10.1.2021 a u nichž ještě nedošlo k vyplacení 
protiplnění za odkoupení nebo k vydání Investičních akcií 
 

Obhospodařovatel rozhoduje, že pozastavení se vztahuje i na Investiční akcie, o jejichž vydání nebo 
odkoupení bylo požádáno před 10.1.2021 a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za 
odkoupení nebo k vydání Investičních akcií. 

 

5. Rozhodnutí, zda se po obnovení vydávání a odkupování Investičních akcií bude 
postupovat podle § 139 odst. 1 písm.) a) bod 1 nebo 2 nebo podle § 139 odst. 1 písm. 
b) ZISIF 
 

Obhospodařovatel rozhoduje, že po obnovení vydávání a odkupování Investičních akcií se bude 
postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF, tj. že k žádostem o vydání nebo odkoupení 
Investičních akcií, u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání Investičních 
akcií, se nepřihlíží, a osoby, které takovou žádost podaly, se bez zbytečného odkladu po dni 
11.3.2021 vyzvou, aby svou žádost podaly znovu, jestliže jejich zájem trvá. 

 

V Praze dne 7.1.2021 

 

 
_____________________________ 
Rudolf Vřešťál 
Pověřený zmocněnec Obhospodařovatele fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. 

 


