Věc: Oznámení o záměru přeměnit formu investičního fondu ARCA OPPORTUNITY, z
uzavřeného investičního fondu na investiční fond s proměnným základním
kapitálem (SICAV)

Vážení akcionáři,
Dovolte nám prosím, abychom Vás tímto, jakožto obhospodařovatel a administrátor
investičního fondu ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen jako
„Fond“), blíže seznámili s naším záměrem přeměny formy Fondu na akciovou
společnost s proměnným základním kapitálem (dále jen jako „SICAV“), o kterém se
bude hlasovat na Valné hromadě Fondu dne 26.6.2017, a to hlasováním o přijetí
usnesení bodů jednání č. 8-14. (blíže viz pozvánka na Valnou hromadu).
Body jednání č 8-14 Valné Hromady přímo souvisí s navrhovanou přeměnou, přičemž
k jejich schválení je potřeba ¾ hlasů všech přítomných akcionářů. Jeden
z navrhovaných bodů je i změna stanov Fondu zohledňující aspekty SICAV. Nové
navrhované znění stanov je k dispozici na www.redsidefunds.com/cs/funds/arcaopportunity a také v sídle Fondu v pracovní dny od 09:00 do 17:00.
Popis navrhované struktury
SICAV je akciovou společností s určitými specifiky, která vychází se zákona č.
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění
(dále jen jako „ZISIF“). V ostatním se SICAV řídí obecnou úpravou akciové společnosti
obsaženou v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen jako „ZOK“).
Jedná se tedy o akciovou společnost, která vydává dva druhy akcií, tzv. zakladatelské
akcie a investiční akcie. Do obchodního rejstříku se jako tzv. zapisovaný základní
kapitál zapisuje pouze částka vložená úpisem zakladatelských akcií. Upisování
investičních akcií a jejich zpětný odkup tak nijak neovlivňuje výši zapisovaného
základního kapitálu. Vydávání a odkupování investičních akcií také nepodléhá
obecným principům a pravidlům uplatňovaným při zvyšování/snižování základního
kapitálu. Tento proces tak nebude zatížen silnými administrativními požadavky, jak
tomu bylo doposud u veškerých změn výše základního kapitálu akciových společností,
a tudíž počítáme s výraznou úsporou nákladů související s častým navyšováním
základního kapitálu Fondu.

Jednou ze stěžejných charakteristik SICAV je možnost SICAV flexibilně vytvářet
podfondy sledující odlišnou investiční strategii, což s sebou nese i tu výhodu, že
podfondy nejsou omezeny požadavky na minimální kapitál (těm podléhá pouze SICAV
jako celek) a tyto kapitálové požadavky se nezvyšují ani v souvislosti se zakládáním
dalších nových podfondů. V první fázi by byl majetek Fondu vyčleněn do nově
vzniklého podfondu ARCA OPPORTUNITY – Podfond 1, přičemž výhledově zvažujeme
založení dalších podfondů, což pro Vás jako pro akcionáře znamená možnost rozložení
Vaší stávající investice do jednotlivých podfondů a diverzifikovat tak riziko na úrovni
jednotlivých podfondů.
Zde je velmi důležité, že jmění jednotlivých podfondů je od sebe účetně a majetkově
oddělené. Z toho také vyplývá právní ochrana jednotlivých podfondů a jejich investorů,
kdy dluhy podfondu vzniklé z jeho investiční činnosti bude možné hradit pouze
z majetku tohoto podfondu.
Navrhovaná struktura Fondu počítá s tím, že tzv. zakladatelské akcie s právem
hlasovat na Valné hromadě, budou drženy přímo správcovskou společností REDSIDE
investiční společnost, a.s., jež je dle § 19 ZISIF povinna řádně a obezřetně vykonávat
činnost spojenou s obhospodařováním a administrací v souladu s § 9 ods.1 ZISIF.
Výhody pro akcionáře
Stávající akcie v držení Vás akcionářů, by byly přeměněny na tzv. akcie investiční, se
kterými je ex lege spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejích vlastníka na účet
Fondu, anebo podfondu, k němuž byla tato investiční akcie vydána.
Vedle nižších administrativních nákladů Fondu, vyšší flexibility při navyšování
základního kapitálu, tak lze za největší pozitivum této přeměny považovat právě
výrazné vyšší likviditu Vaší investice.
SICAV struktura je při současné struktuře akcionářů a zaměření fondu výhodnější než
současná a navíc akcionářům poskytuje nesrovnatelně vyšší likviditu jejich investic.
Na základě výše uvedeného pevně věříme, že na Valné hromadě podpoříte náš záměr
realizace této přeměny a společně posuneme náš Fond směrem k vyspělým
zahraničním fondovým strukturám.
S pozdravem
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