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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

 

Představenstvo společnosti 

ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s. 

 

IČ: 241 99 591, se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném 

Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 17785 (dále jen „Společnost“), svolává 

 

Řádnou valnou hromadu 

která se bude konat dne 29. 2. 2016, od 15:30 hodin 

v Hotelu Panorama, na adrese Milevská 7, Praha 4, sál Bohemia 1 

 

s tímto pořadem jednání: 

 

1. Zahájení 

 

2. Volba orgánů valné hromady 

 

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním 

hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.  

 

Odůvodnění:  Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada. 

 

3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti 

 

Návrh usnesení:  Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 

10.000.000,- Kč upsáním 100 kusů nových kmenových akcií na jméno 

o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, přičemž se připouští zvýšení 

základního kapitálu upisováním akcií nad uvedenou částku, a to do 

částky zvýšení až 800.000.000,- Kč s tím, že o konečné částce zvýšení 

rozhodne představenstvo společnosti. Upisované akcie Společnosti 

budou cennými papíry. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné 

nabídky. Akcie Společnosti upíší představenstvem předem vybraní 

zájemci, přičemž tito zájemci musí především splnit požadavky dané 

§ 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech, kladené na osobu kvalifikovaného investora 

a zároveň požadavky kladené na osobu investora statutem společnosti.  

 

Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 

1031/4, PSČ 140 00. Lhůta pro upisování akcií začne běžet první den 
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po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního 

rejstříku a bude ukončena nejpozději k datu 1. dubna roku 2016. Emisní 

kurz akcie stanoví představenstvo společnosti, přičemž minimální výše 

emisního kurzu jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude 

100.000,- Kč. Emisní kurz akcie bude splacen peněžitými vklady na 

zvláštní, za tím účelem společností založený účet, tj. na účet číslo 

2108578102/20700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s., a to nejpozději do 8. dubna 2016. Předem určení zájemci 

jsou v této lhůtě povinni splatit 100% emisního kurzu jimi upsaných 

akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu.  

 

Odůvodnění:  Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu náleží v souladu 

s ustanovením § 421 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. 

Představenstvo navrhuje navýšit základní kapitál Společnosti 

prostřednictvím získání nových investorů.  

 

4. Závěr 

 

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti 

www.arcaopportunity.cz a zároveň na stránkách obhospodařovatele www.redsidefunds.com 

a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.  

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 15:00 hodin.   

 

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat 

jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního 

rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost 

průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem 

a s uvedeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění. 

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden 

v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti 

v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu 

s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách 

Společnosti www.arcaopportunity.cz a zároveň na stránkách obhospodařovatele 

www.redsidefunds.com bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.  

 

S pozdravem,  

 

Ing. Radek Široký, v. r. – REDSIDE, investiční společnost, a.s. 
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