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Datum:	5.10.2020	

Čas:	8:00	

 

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

Zápis o rozhodnutí   jediného 
člena představenstva jako 
obhospodařovatele 

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	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	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 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 by mohla být 
přechodně ohrožena likvidita Podfondu z důvodu vyššího počtu přijatých žádostí o odkup 
Investičních akcií a z důvodu snížené likvidity části aktiv Podfondu. 

Obhospodařovatel činí tento krok preventivně, tzn. ještě před samotným ohrožením likvidity 
z důvodu ochrany práv akcionářů Společnosti, jelikož vyšší počet přijatých žádostí o odkup 
Investičních akcií a snížená likvidita části aktiv Podfondu by mohly ohrozit aktuální hodnotu 
Investičních akcií. 

Obhospodařovatel již v rámci risk managementu a strategie kontinuity činností analyzuje způsoby 
řešení nastalé situace snížené likvidity části aktiv Podfondu a vypracovává plán na získání dodatečné 
likvidity za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů akcionářů 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 9.10.2020,	00:00	hodin.	

	

3. Doba,	na	kterou	se	vydávání	a	odkupování	Investičních	akcií	pozastavuje	

Obhospodařovatel rozhoduje, že vydávání a odkupování Investičních akcií se pozastavuje do	
9.1.2021	(tj.	na	dobu	3	měsíců).	

	 

4. Rozhodnutí,	zda	se	pozastavení	vztahuje	 i	na	 Investiční	akcie,	o	 jejichž	vydání	nebo	
odkoupení	 bylo	 požádáno	 před	 9.10.2020	 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	 9.10.2020 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 
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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 
10.1.2021 vyzvou, aby	svou	žádost	podaly	znovu, jestliže jejich zájem trvá. 

 

V Praze dne 5.10.2020 

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

 


