Zápis o rozhodnutí likvidátora podfondu
ARCA OPPORTUNITY – podfond 1
(dále jen „Podfond“),
jako podfondu společnosti ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.
(dále jen „Společnost“)

Datum: 24.9.2021
Čas: 9:00
Jediný člen správní rady Společnosti a likvidátor Podfondu, společnost REDSIDE investiční
společnost, a.s. (dále jen „Likvidátor“), kterého při výkonu funkce zastupuje Rudolf Vřešťál,
pověřený zmocněnec jednající samostatně, přijal následující rozhodnutí:
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Rozhodnutí o výplatě zálohy na podíl na likvidačním zůstatku všem držitelům investičních
akcií, se kterými je spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku
Likvidátor jako likvidátor Podfondu, tímto rozhoduje v souladu s § 167 odst. 1. zákona č. 240/2013
Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZISIF“), § 206 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Občanský zákoník“), § 40 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), a v souladu se stanovami Společnosti a statutem
Podfondu o výplatě zálohy na podíl na likvidačním zůstatku Podfondu všem držitelům
investičních akcií ve výši 333 CZK připadající na 1 kus investiční akcie, celkem tedy o výplatě
82 880 703 CZK (dále jen „Záloha“) z majetku Podfondu, který je v likvidaci s účinností od
1.5.2021 na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 8.3.2021 přijaté per rollam.

1. Důvody rozhodnutí
V souladu se statutem Podfondu Likvidátor může rozhodnout, že Podfond bude v rámci likvidace
vyplácet zálohy na podíl na likvidačním zůstatku. Zálohy na podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí
akcionářům v časových intervalech, které určí Likvidátor dle dostupné likvidity v Podfondu, která
vznikla zpeněžením majetku Podfondu v rámci likvidace. Dostupná likvidita se rozdělí mezi
akcionáře ve formě záloh na podíl na likvidačním zůstatku v poměru počtu akcií vlastněných daným
akcionářem k celkovému počtu investičních akcií vydaných (a dosud neodkoupených) k Podfondu.
Likvidátor při rozhodování o plánování výplat záloh zohledňuje předpokládané náklady na
obhospodařování, administraci a likvidaci Podfondu, dále náklady spojené s uplatňováním práv
Podfondu vůči dlužníkům, a případně další náklady tak, aby Podfond v průběhu likvidace disponoval
dostatkem prostředků na úhradu těchto budoucích závazků.
Zákonnou podmínkou pro výplatu Zálohy bylo zveřejnění oznámení o vstupu Podfondu do likvidace
v Obchodním věstníku (dále jen „Oznámení“), společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své
pohledávky ve lhůtě nejméně 3 měsíců ode dne druhého zveřejnění Oznámení (14 dní po prvním
zveřejnění Oznámení) ve smyslu § 198 Občanského zákoníku. Druhé oznámení o vstupu Podfondu
do likvidace bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 3. 6. 2021 pod značkou OV04880177. Až po
uplynutí výše uvedené lhůty 3 měsíců (tedy po 3.9.2021) a uspokojení práv věřitelů, kteří přihlásili
včas své pohledávky, mohl Likvidátor rozhodnout o výplatě záloh na podíl na likvidačním zůstatku v
souladu s § 206 Občanského zákoníku.
Podfond žádné věřitele neeviduje (a ani ve výše uvedené lhůtě se žádní věřitelé nepřihlásili) a dnem
tohoto rozhodnutí je tedy splněna zákonná podmínka výplaty zálohy na podíl na likvidačním
zůstatku.
Na základě mezitímní účetní závěrky Podfondu k 31.8.2021, která ke dni tohoto rozhodnutí odráží
věrný obraz o skutečnostech potřebných pro rozhodnutí o výplatě zálohy na podíl na likvidačním
zůstatku, Likvidátor zhodnotil, že stav likvidních prostředků Podfondu je s ohledem na
předpokládané náklady Podfondu dostačený pro vyplacení Zálohy ve výši 333 CZK připadající na
1 kus investiční akcie, celkem 82 880 703 CZK.
2. Výše zálohy připadající na 1 kus investiční akcie a insolvenční test dle ZOK
Držitelům investičních akcií bude na základě výše uvedeného rozhodnuti Likvidátora vyplaceno 333
CZK na 1 kus investiční akcie, celkem tedy bude vyplaceno 82 880 703 CZK.
Likvidátor prohlašuje že Podfond má dostatečné zdroje k výplatě Zálohy, včetně rezervy na krytí
předpokládaných budoucích nákladů spojených s likvidací Podfondu a dalších budoucích nákladů, a
že výplatou Zálohy nezpůsobí Podfondu úpadek.
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3. Rozhodný den a výplata zálohy
Rozhodným dnem pro právo na výplatu Zálohy je v souladu se statutem Podfondu den rozhodnutí
Likvidátora o výplatě Zálohy, tedy 24.9.2021. Záloha bude vyplacena akcionářům Podfondu dle
seznamu akcionářů k tomuto rozhodnému dni a v souladu se statutem Podfondu.
Záloha bude uhrazena bezhotovostním převodem akcionářům na účet uvedený v seznamu akcionářů
Podfondu, nebo na účet, který akcionář Likvidátorovi oznámil v odpovědi na výzvu zaslanou
Likvidátorem emailem dne 8.9.2021
4. Upozornění na případné převody vlastnictví investičních akcií v souvislosti s právem
na podíl na likvidačním zůstatku a výplatou záloh
Likvidátor upozorňuje, že vyplacená Záloha a případné další zálohy se zúčtují na podíl na likvidačním
zůstatku (dále jen „Podíl“), jehož výše bude schválena valnou hromadou Společnosti po schválení
návrhu na použití (rozdělení) likvidačního zůstatku a po odevzdání investičních akcií akcionářem (tj.
vyplacené zálohy se započtou na schválený rozdělovaný podíl na likvidačním zůstatku).
Rozhodný den pro právo na výplatu Podílu (resp. provedení vyúčtování Podílu na vyplacené zálohy)
bude tedy odlišný od rozhodného dne pro právo na výplatu jednotlivých záloh na likvidačním
zůstatku. V případě převodu vlastnictví investičních akcií po výplatě Zálohy (či jakýchkoliv
budoucích výplat záloh na likvidačním zůstatku) na jiného majitele Likvidátor upozorňuje na
skutečnost, že budoucímu akcionáři bude vyplacen pouze doplatek z podílu na likvidačním zůstatku,
který bude odpovídat částce rozdílu schválené výše práva na Podíl a částky odpovídající již
vyplaceným zálohám na likvidačním zůstatku Podfondu.

V Praze dne 24.9.2021

____________________________________
Rudolf Vřešťál
Pověřený zmocněnec jediného člena správní rady ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. a likvidátora
podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 1
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