REDSIDE investiční společnost, a.s.
IČO: 24244601
se sídlem Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 11000
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.
18362
zastoupená Rudolfem Vřešťálem, předsedou představenstva, a Ing. Karlem Krhovským,
členem představenstva
(dále jen „Investiční společnost“ nebo „Člen správní rady“)
a
ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.
IČO: 24199591
se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.
B 17785
zastoupená jediným členem správní rady, společností REDSIDE investiční společnost, a.s.,
kterého při výkonu funkce zastupuje Rudolf Vřešťál
(dále jen „Investiční fond“)
která vytváří ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 („Podfond 1“) a ARCA
OPPORTUNITY CEE EQUITY – podfond 2 („Podfond 2“)
(Podfond 1 a Podfond 2 dále společně jen „Podfondy“)
(Investiční společnost a Investiční fond dále také společně jen „Smluvní strany“ nebo
každý samostatně jen „Smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
(dále jen „ZOK“), a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o
investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZISIF“), tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena správní rady
(dále jen „Dodatek“)

Čl. I.
Účel Dodatku
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 12. 2020 smlouvu o výkonu funkce člena správní rady
(dále jen „Smlouva o výkonu funkce“).
1.2. S účinností od 1. 5. 2021 vstupuje Podfond 1 do likvidace, a to v souladu s rozhodnutím
valné hromady Investičního fondu, když likvidátorem Podfondu 1 byla jmenována
Investiční společnost.
1.3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že ve vztahu k Podfondu 1 bude
Investiční společnost vykonávat svou činnost dle Smlouvy o výkonu funkce jen v tom
rozsahu, v jakém je nezbytná pro činnost Podfondu 1 v době likvidace, a v jakém
takovou činnost nevykonává Investiční společnost z titulu výkonu funkce likvidátora
Podfondu 1.
1.4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany současně dohodly na snížení odměny za
výkon funkce sjednané v čl. 6.1.1. Smlouvy o výkonu funkce za Podfond 1, následovně:
1.4.1. Článek 6.1.1 Smlouvy o výkonu funkce se v celém rozsahu ruší a nahrazuje
následujícím zněním:
„0,55 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu (z vlastního kapitálu) Podfondu 1 k
poslednímu dni kalendářního měsíce. Hodnotou fondového kapitálu pro výpočet
odměny se rozumí hodnota vlastního kapitálu před zaúčtováním odměny Člena
správní rady a rezervy na daň z příjmu právnických osob;“
1.5. Odměna za Podfond 2 není tímto Dodatkem nijak dotčena.
1.6. Jiná ustanovení Smlouvy o výkonu funkce se tímto Dodatkem nemění.
II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkými počátečními písmeny a v tomto dodatku
nedefinované mají význam, který jim je přiřazen ve Smlouvě o výkonu funkce.
2.2. Tento Dodatek je platný ke dni jeho uzavření a účinný od 1. 5. 2021. Tento Dodatek
schválila valná hromada Investičního fondu.
2.3. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou (2) shodných vyhotoveních, z nichž
každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne

___________________________
REDSIDE investiční společnost, a.s.
Rudolf Vřešťál
předseda představenstva

___________________________
REDSIDE investiční společnost, a.s.
Ing. Karel Krhovský
člen představenstva

V Praze dne

___________________________
ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.
REDSIDE investiční společnost, a.s., člen
správní rady, při výkonu funkce zastupuje
Rudolf Vřešťál

