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Datum: 10.3.2021 

Čas: 16:00 

 

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, jelikož došlo k rozhodnutí přijatému mimo valnou hromadu 
Společnosti („per rollam“) o zrušení Podfondu s likvidací s účinností od 1.5.2021. 

 

1. Důvody pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií  

Obhospodařovatel již v rozhodnutí o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování Investičních 
akcií vydávaných Společností k Podfondu ze dne 7.1.2021 uvedl, že z důvodu (i) vyššího počtu 
očekávaných žádostí o odkoupení Investičních akcií v případě obnovení vydávání a odkupování 
Investičních akcií Podfondu (objem žádostí o odkoupení Investičních akcií přijatých do data účinnosti 
rozhodnutí Obhospodařovatele o prvním pozastavení vydávání a odkupování Investičních akcií 
Podfondu, tj. do 9.10.2020, dosáhl přibližně 40 % z fondového kapitálu Podfondu), (ii) z důvodu 
snížené likvidity části portfolia vztahující se zejména k akciím investičního fondu Arca Capital CEE, 
uzavřený investiční fond, a.s., jehož akcie tvoří přibližně 20% podíl na aktivech Podfondu (akcie 
tohoto fondu jsou sice veřejně obchodovatelné, nicméně vzhledem k úpadku společností ze skupiny 
Arca Capital s nimi dnes prakticky není možné obchodovat), a (iii) z důvodu pokračující nevyjasněné 
situace ohledně úpadku významného partnera Podfondu finanční skupiny Arca Capital, kdy (a) 
společnostem z této skupiny dosud nebyla povolena reorganizace, a (b) nebyl transparentně 
představen záchranný plán skupiny v kontextu vstupu zahraničního investora Blantyre Capital 
Limited, se tedy důvodně domníváme, že nadále trvá ohrožení likvidity Podfondu.  

Obhospodařovatel proto již tehdy vyhodnocoval různá alternativní řešení situace v zájmu ochrany 
práv a právem chráněných zájmů všech akcionářů Podfondu. Jedním ze zvažovaných řešení bylo 
zahájení likvidace Podfondu s cílem co nejdřívějšího zpeněžení aktiv a vyplacení likvidačního 
zůstatku akcionářům Podfondu. Období tehdejšího pozastavení vydávání a odkupování Investičních 
akcií bylo potřebné na vyhodnocení alternativ řešení a přípravu valné hromady ke schválení 
případné likvidace Podfondu. 
 

Akcionáři Podfondu byli o možnosti rozhodnutí o zahájení likvidace Podfondu a o konkrétních 
důvodech tohoto návrhu rozhodnutí podrobně informováni dopisem ze dne 30.12.2020 a bylo jim 
umožněno i v rámci procesu přijímání rozhodnutí per rollam o zrušení Podfondu s likvidací vyjádřit 
se ke všem bodům programu v dostatečném časovém rozsahu, navzdory tomu, že akcionáři vlastnící 
Investiční akcie nemají spojeno hlasovací právo se svými akciemi v případě rozhodování valné 
hromady o zrušení Podfondu s likvidací a dalších bodů návrhu per rollam s tím souvisejících. Tuto 
možnost využilo nepatrné množství akcionářů. 

Dne 8.3.2021 tak došlo k přijetí rozhodnutí per rollam o zrušení Podfondu s likvidací s účinností od 
1.5.2021. Z tohoto důvodu se Obhospodařovatel rozhodl pro další období pozastavení vydávání  
a odkupování Investičních akcií, které umožní zrušení Podfondu s likvidací, jelikož je nevyhnutelné 
pozastavit vydávání a odkupování Investičních akcií na co nejdelší možnou dobu, aby mohl 
Obhospodařovatel, resp. likvidátor, vykonat všechny úkony související se vstupem Podfondu do 
likvidace a následně všechny úkony za účelem zpeněžení majetku Podfondu a výplaty podílů na 
likvidačním zůstatku (resp. záloh na podíly na likvidačním zůstatku) akcionářům Podfondu.  

Obhospodařovatel přistoupil k tomuto rozhodnutí zejména z toho důvodu, že § 206 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, stanovuje, že „(1) Dokud nejsou uspokojena práva 
všech věřitelů, kteří své pohledávky přihlásili včas podle § 198, nelze vyplácet podíl na likvidačním 
zůstatku ani ve formě zálohy, ani jej jinak použít. (2) Je-li pohledávka sporná nebo není-li ještě splatná, 
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lze likvidační zůstatek použít jen, byla-li věřiteli poskytnuta dostatečná jistota.“ Ustanovení § 378 ZISIF 
pak obdobně stanovuje, že „dokud nejsou uspokojena práva všech známých věřitelů pohledávek 
odpovídajících dluhům v podílovém fondu, nelze vyplácet podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě 
zálohy, ani jej jinak použít. Je-li pohledávka sporná nebo není-li ještě splatná, lze likvidační zůstatek 
použít, jen byla-li věřiteli poskytnuta dostatečná jistota.“ V případě nepozastavení vydávání  
a odkupování Investičních akcií by se žádosti akcionářů o odkoupení Investičních akcií považovaly 
za pohledávky věřitelů a tyto by bránily výplatě podílů na likvidačním zůstatku, a to i ve formě zálohy. 

Navíc, aby se Obhospodařovatel, resp. likvidátor neocitl pod časovým tlakem a nebyl nucen 
zpeněžovat majetek Podfondu v nevýhodné době, je potřeba pozastavit vydávání a odkupování 
Investičních akcií na maximální možnou dobu, kterou zákon umožňuje, tzn. na období 2 let, které 
umožní maximalizovat výtěžek zpeněžení majetku Podfondu v rámci likvidace. 

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 11.3.2021, 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 
11.3.2023 (tj. na dobu 2 let). 

4. Rozhodnutí, zda se pozastavení vztahuje i na Investiční akcie, o jejichž vydání nebo 
odkoupení bylo požádáno před 11.3.2021 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 11.3.2021 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 
12.3.2023 vyzvou, aby svou žádost podaly znovu, jestliže jejich zájem trvá. 

 

V Praze dne 10.3.2021 

 

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

 


