
PoZVÁNKA NA ŘÁoNoU vALNoU HRoMADU

obchodní společnosti

CARDUUS Asset Managemento investiční společnost, a.s.

se sídlem náměstí 14. října 642t17,Smíchov, 150 00 Praha 5,Ičo 04ll372l,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, spisová značka B20649

(dále jen,,Společnost")

Představenstvo Spoleěnosti tímto v souladu s ustanovením $ 402 a násl' zákona ě. 9012012 sb,
o obchodních spoleěnostech a druŽstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ,,zákon
o obchodních korporacích" nebo ,,ZoK*) svolává

na den 26. května 2020 od 13:00 hod.

řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle Společnosti
(3. patro, náměstí 14. října 642117, Praha 5 _ Smíchov)

I. Pořad jednání

1) Zahájení valné hromady

2) Volba orgánů valné hromady

3) Schválení změn stanov Spoleěnosti

4) Volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu jejich funkce

5) odvolání a volba ělenů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu jejich funkce

6) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Spoleěnosti

7) Schválení řádné úěetní závěrky a výroění zprávy Spoleěnosti zarok2Dl9

8) Rozhodnutí o úhradě ztráý za rok 2019

9) Různé

l0) Závér

il. Návrhy usnesení kjednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a vyjádření
představenstva

1) k bodu 2) - volba orgánů valné hromady

Vyj ádření představenstva Společnosti :

Valná hromada volí v souladu s ustanovením $ 422 zákonao obchodních korporacích předsedu,

zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Y zájmu efektivního řízení
valné hromady by do orgánů valné hromady měly být zvoleny ý z osob přítomných na valné
hromadě, které mají s ýkonem příslušných funkcí předchozí zkušenosti'
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2) k bodu 3) - schválení změn stanov Společnosti

Navrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změny stanov Společnosti, jak jsou uvedeny v příloze ě. 1 k této
pozvánce.

Zdůvodnění:

Navrhuje se přijmout zmény stanov Spoleěnosti, které souvisejí
. s plánovaným navýšením základního kapitálu a tím i změnou rozložení podílu

majoritního a minoritních akcionářů (změna čl. l5.3, článku 5.3, ělánku l 1 .2. stanov),
. s plánovaným podáním žádosti o rozšíření povolení k činnosti Společnosti jako

investiční společnosti o provádění administrace investiěních fondů kvalifikovaných
investorů. Vzhledem ktomu, že stávající vedoucí osoby, tj. ělenové představenstva,
nemají dostatečné zkušenosti s prováděním administrace investiěních fondů, bude třeba
rozšířit počet členů představenstva o další 2 osoby, které takoqými zkušenostmi
disponují a bude jim Českou národní bankou v rámci liceněního řízení udělen souhlas
k výkonu funkce člena představenstva. Je tedy navrhováno naqýšení poětu ělenů
představenstva ze stávajících 2 ě|enů na 4 členy (změna ěl. 19'1 stanov), avšak
s účinností ode dne právní moci rozhodnuti, jimŽ ČNg uacti Spoleěnosti mj. povolení
k provádění administrace investiěních fondů kvalifi kovaných investorů,

. s praktickými požadavkyv rámci činnosti Společnosti (změnačl. l3.1, čl.2l'1,ěl.2l.3,
čl.25.3, č,l.32.4 stanov) či spersonálními možnostmi Spoleěnosti (změna ěl.24.1
stanov).

3) k bodu 4) - volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu jejich funkce

Návrh usnesení a):

Valná hromada s úěinností od 27 .5.2020 volí ělenem představenstva Mgr. Pavla Bodláka, nar
15.9.1967, bytem Peroutkova 1762/23, Praha 5 _ Smíchov, 150 00.

Nóvrh usnesení b)

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce ělena představenstva, kterou Společnost
uzavÍe na další funkční období s Mgr. Pavlem Bodlákem, a to ve znéni, které bylo valné
hromadě předloženo.

Navrh usnesení c)

Valná hromada súěinností od27.5'2020 volí ělenem představenstva Ing. Emila Šťávu, nar
9.12.1966, bytem Dubnická 477l22, Praha 5 _ Velká Chuchle, 159 00.

Navrh usnesení d)

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce ělena představenstva, kterou Společnost
uzavře na další funkční období s Ing. Emilem Šťávou, a to ve znění, které bylo valné hromadě
předloženo.

Zdůvodnění:

Dne26.5.2020 uplyne oběma členům představenstva první pětileté funkění období. S ohledem
na tuto skutečnostje třeba zvolit členy představenstva Společnosti na další funkění období a
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rovněŽ schválit smlouvu o výkonujejich funkce, která bude uzavÍena na další funkění období

4) k bodu 5) _ odvolání a volba členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu jejich funkce

Návrh usnesení a):

Valná hromada k dnešnímu dni odvolává z funkce člena dozorěí rady Kateřinu Dymákovou,
nar' 14.6.1982, bytem Újezd 400137, Praha 1 _ Malá Strana, 1 18 o0.

Návrh usnesení b):

Valná hromada k dnešnímu dni odvolává z funkce člena dozorěí rady Marketu Valentovou' nar.
7 .11.lg72, bytem K Červenému vrchu 225113, Praha 6 _ Vokovice, 160 00.

Navrh usnesení c):

Valná hromada k dnešnímu dni volí ělenem dozorěí rady Kateřinu Dymákovou' nar. 14.6.1982,
bytem Újezd 4o0l37, Praha l - Malá Strana, 118 00.

Navrh usnesení d):

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, kterou Spoleěnost
uzavře s Kateřinou Dymákovou, a to ve znění, které bylo valné hromadě předloženo.

Nfurh usnesení e)

Valná hromada k dnešnímu dni volí členem dozorěí rady Kateřinu Jursíkovou, nar' 25.l.1985,
bytem Do zátiší 33518, Praha 6 - Lysolaje, 165 00.

Nóvrh usnesenífl.

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce ělena dozorěí rady, kterou Spoleěnost
uzavÍe s Kateřinou Jursíkovou, a to ve znění, které bylo valné hromadě předloženo.

Zduvodnění.

S ohledem na změnu stanov (viz bod 3)) dojde ke snížení poětu ělenů dozorěí rady ze3 naZ'
S ohledem na skuteěnost, že Kateřině Dymákové uplyne první funkční období dne26'5.2020,
na skuteěnost' že kooptované člence dozorčí rady Kateřině Jursíkové zanikne členství ze zákona
dnem konání valné hromady, jakoŽ i s ohledem na personální změnu ýkajíci se dalšího ělena
dozorěi rady, je navrhováno znovuzvolení Kateřiny Dymákové a volba nové (dosud pouze
kooptované) ělenky, Kateřiny Jursíkové. S ohledem na tuto skuteěnostje třeba schválit smlouvu
o qýkonu jejich funkce.

5) k bodu 6) _ rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti

Navrh usnesení:

a) Základní kapitál Spoleěnosti se zvyšuje peněžiým vkladem o částku 5.000.000'- Kč ze
stávající ěástky 40.000.000,- Kě na ěástku 45.000'000,- Kě; emisní kurs všech dříve
upsaných akcií Spoleěnostije zcela splacen. Připouští se upisování pod navrhovanou částku
5.000.000,- Kč. Připouští se také upisování nad navrhovanou částku 5.000.000,- Kě, avšak
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maximálně do částky 7.000.000'- Kě; základní kapitál Společnosti tedy můŽe b;it zvýšen
peněži|ýmivklady maximálně na částku 47.000.000'- Kč;

b) zýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových kmenových akcií o
jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši l,_ Kč, vydaných jako cenné papíry najméno. Poěet
nově vydaných akcií bude roven podílu všech peněžidch vkladů (bez emisníbo ážia) a
jmenovité hodnoty jedné akcie;

c) údaje pro využití přednostního práva pro případ, že se všichni akcionáři nejpozději před
hlasováním o zvýšení základního kapitálu Spoleěnosti nevzdaji přednostního práva upsat
ěást noqých akcií v rozsahujejich podílů:
1 ) přednostní právo lze vykonat v sídle Společnosti ve lhůtě 2 ýdnú od okamžiku doručení

informace o ýkonu přednostního práva akcionáři. o poěátku běhu této lhůty bude
akcionář informován e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu akcionáře' kterou
akcionář sdělil Společnosti pro úče|y zasílání pozvánky navalnou hromadu;

2) najednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat 17.500
kusů noqých akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kě;

3) při využití přednostního práva budou upisovány nové kmenové akcie o jmenovité
hodnotějedné akcie ve výši 1,- Kč, vydávanéjako cenné papíry najméno. Počet nově
vydaných akcií bude roven podílu všech peněžiých vkladů (bez emisního ážia)
vnesených s využitím přednostního práva a jmenovité hodnoty jedné akcie;

4) v případě upisování akcií s vyuŽitím přednostního práva bude emisní kurs nových
upisovaných akcií tvořen součtem jmenovité hodnoty nově vydávaných akcií' tj. částkou
1,- Kč na jednu akcii, a emisního ážia ve výši 4,- Kč na jednu akcii;

d) všechny nové kmenové akcie' které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou
upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náleŽitosti dle ust. $ 479
ZoK(dále také jako 

',Smlouva"), 
ato předem urěenýmizájemci takto:

l ) Kateřina Jursíková, nat. 25.1.1985, bytem Do Zátiší 33518, Praha 6 _ Lysolaje, upíše
maximálně 3.500.000 kusů kmenových akcií Spoleěnosti o jmenovité hodnotě jedné
akcie ve výši 1'- Kč (slovy:jedna koruna česká), vydaných jako cenné papíry na jméno.
Celková výše emisního kursu všech tímto zájemcem upisovaných akcií může ěinit
maximálně 1 0.500.000,- Kč;

2) Emil Šťáva' nar.9.12.1966, býem Dubnická 477l2z, Praha 5 - Velká Chuchle' upíše
maximálně 3'500'000 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné
akcie ve výši 1,- Kě (slovy: jedna koruna česká), vydaných jako cenné papíry na jméno.
Celková výše emisního kursu všech tímto zájemcem upisovaných akcií může činit
maximálně 1 0.500.000'- Kč;

e) žádné akcie nebudou upsány nazákladě veřejné nabídky pod|e $ 480 aŽ483 ZoK;
t) žádné akcie neupíše obchodník s cennými papíry;
g) přednostní právo na upisování akcií není vylouěeno ani omezeno;
h) v případě upisování akcií bez vyuŽiti přednostního práva, tj. v případě upisování akcií

předem urěenými zájemci, se konec upisovací lhůty, tj' lhůty pro uzavÍení smlouvy o upsání
akcií ze strany předem určených zájemcú, stanoví na 31'12.2020. KaŽdý předem určený
zájemce miže uzavřít více smluv o upsání akcií, avšak celkový poěet jím upsaných akcií
může činit maximálně 3.500.000 kusů;

i) v případě upisování akcii bez vyuŽití přednostního práva, tj. v případě upisování akcií
předem určenými zájemci, bude emisní kurs noqých upisovaných akcií tvořen součtem
jmenovité hodnoty nově vydávaných akcií, tj. ěástkou l,- Kě najednu akcii, a emisního áŽia
ve výši 2,-Kě najednu akcii;

j) účtem pro splacení emisního kursu upisovaných akcií Spoleěnosti je bankovní účet
Společnosti zÍízený u české spořitelny, a.s', č. ú.:6082852/0800. Konec lhůty pro splacení
celého emisního kursu všech upsaných akcií Spoleěnosti se stanoví na31'3.2021. Celý
emisní kurs všech upsaných akcií musí bý splacen před zápisem nové qýše základního
kapitálu do obchodního rejstříku;

k) vzhledem ktomu' že se připouští upisování nad ěástku navrhovaného zvýšení základního
kapitálu, orgánem, kteý rozhodne o koneěné částce zvýšení, se stanoví představenstvo
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Společnosti. Konečná ěástka zvýšení základního kapitálu však nesmí překročit 7.000.000,-
Kě;

l) nepřipouští se možnost zapoětení pohledávky vůěi Společnosti proti pohledávce na splacení
emisního kursu.

Zdůvodnění:

S ohledem na aktuální finanění situaci Spoleěnosti a s ohledem na potřebu plnění limitů
likvidity a kapitálové přiměřenosti je třeba kapitalového posílení Spoleěnosti. Představenstvo
proto navrhuje zv1ýšení základního kapitrálu tak, jak je uvedeno ýše v návrhu usnesení.

6) k bodu 7) - schválení řádné účetní závěrlcy a výroční zpráuy Společnosti za rok20l9

Navrh usnesení:

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Spoleěnosti Zpracovanou za období
ka|endářního roku 2019, jejíŽ souěástí je Zpráva představenstva Spoleěnosti o podnikatelské
činnosti Spoleěnosti a stavu jejího majetku a Zprétva představenstva o vúazich, a nemá k nim
připomínek.

Valná hromada projednala Zprávu dozorěí rady Společnosti o qýsledku přezkumu Zprávy o

vztazich a nemá k ní připomínek.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Spoleěnosti vypracovanou za úěetní období, kteým je
kalendářní rok 2019.

Zdůvodnění.

Valné hromadě je předkládána účetní závěrka a výroční zpráva, obsahující také Zprávu
představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Spoleěnostia stavujejího majetku aZprávu
představensMa o vztazích, a to ve znění, v jakém byly ověřeny auditorem Spoleěnosti. Dle
názoru představenstva obsahují předkládané dokumený věrný a správný obraz úěetního,
finančního a podnikatelského stavu Společnosti a navrhuje valné hromadě jejich schválení.

7) k bodu 8) - rozhodnutí o úhradě ztráty za rok20l9

Navrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráý Společnosti tzk,že
celáztráta Spoleěnosti zatňetni období, kter1ým je kalendářní rok2019, bude převedena na úěet

neuhrazené aráty minulých let.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh představenstva na úhradu ztráty Spoleěnosti, která

vyplynula zíňetni závérky zpracované za rok 2019. S ohledem na aktuální finanění stav

Spoleěnosti a potřebu plnění kapitálové přiměřenosti je dle návrhu představenstva vhodné
převést ztr átll na úěet neuhraz ené ztr áty m inulých l et'
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8) k bodu 9) _ různé

Vyj ódř e n í př e ds tav e n s tv a :

Prostor k projednání otázek či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě'

III. Informace pro akcionáře

1) Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Dle čl. 30'2. platných stanov Spoleěnosti má právo účastnit se valné hromady akcionář' kteý je
zapsán ke dni konání valné hromadyjako akcionář Spoleěnosti v seznamu akcionářů vedeném
Spoleěností.

Yýznam rozhodného dne k úěasti na valné hromadě spočívá v tom, Že právo úěastnit se valné
hromady Společnosti mají pouze osoby, které jsou k rozhodnému dni akcionáři Společnosti.

2) Hlasovací právo

Spoleěnost vydala 400 kusů kmenových akcií znějicich na jméno akcionáře, kaŽdou o jmenovité
hodnotě 100.000'-- Kě. Skaždou jednou akcií je spojen jeden hlas; celkoý počet hlasů ve
Společnostije roven počtu akcií, tj.400 hlasů.

3) Popis' jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat

Dle platných stanov Spoleěnosti se akcionáři zúčastňují valné hromady osobně anebo v
zastoupení nazákladě písemné plné moci. Plná moc pro Zastupovánínavalné hromadě musí bý
písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných
hromadách. Podpis akcionáře na plné mocimusí bý úředně ověřen.

Hlasování se děje aklamací, tj. zdviŽením ruky. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu
představenstva nebo dozorčí rudy a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších
návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený
návrh schválen' o dalšíchnávrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

4) Hlasování s využitím technických prostředků

Dle ěl. 14.5. p|atných stanov Společnosti akcionáři mohou na valné hromadě hlasovat rovněŽ s
vyuŽitim technických prostředků (včetně korespondeněního hlasování ve smyslu $ 398 odst. 4
ZOKve spojení $ 167 odst. 4 ZoK), ato za splnění podmínek urěených představenstvem.

Představenstvo pro účely hlasování na této valné hromadě s využitím technických prostředků
urěuje t1rto podmínky:

na této valné hromadě je možné jako formu hlasování s využitím technických prostředků
vyuŽít korespondenčn í hlasování,
hlasovat lze písemně ve formě listiny (dále jen ,,hlasovací listina"), která obsahuje alespoň:
o u akcionáře _ fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, bydliště,
o u akcionáře - právnické osoby: obchodní firmu či název akcionáře, IČo' sídlo,

identifikaění údaje osob' kteréjej zastupují (které podepisují hlasovací listinu), včetně
uvedeníjejich funkce,

o text, z něhož je zÍejmé, že se jedná o hlasování na této valné hromadě Společnosti'
o označení bodu pořadu jednání valné hromady, o němž akcionář hlasuje s uvedením, zda

akcionář hlasuje pro přijetí návrhu uvedeného v této pozvánce, nebo proti přijetí návrhu

a

a
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a

a

o

(akcionář může hlasovat jen o někteých bodech pořadu jednání valné hromady;
nebude-li u konkrétního bodu pořadujednání uvedeno,jak akcionář hlasuje, má se za
to, že se akcionář stran tohoto bodu pořadujednání valné hromady zdrŽel hlasování),

o datum vyhotovení hlasovací listiny (může bý uvedeno i v ověřovací doloŽce u podpisu
akcionáře),

v případě, že akcionářem je právnická osoba, musí bý hlasovací listina podepsána
v souladu se způsobem jednání (zastupování) vyplývajícim z platného zakladatelského
právního jednání,
podpis akcionáře na hlasovací listině musí b;ýt úředně ověřen' Podepisuje-li hlasovací listinu
v souladu s předchozím bodem více osob, musí bý úředně ověřeny podpisy všech těchto
osob,
v případě, že akcionářemje právnická osoba nezapsanádo obchodního rejstříku ČR (napr.
zahraniění právnická osoba), musí být přílohou hlasovací listiny originál ěi úředně ověřená
kopie dokladu prokazujícího její existenci, kdo je oprávněn zani jednat (i zastupovat) a
způsob jednání (zastupování); to platí obdobně i u právnických osob zapsaných do
obchodního rejstříku ČR v případě' že údaje v něm uvedené neodpovídají skuteěnosti (např.
v důsledku rozhodnutí valné hromady, které ještě nebylo zapsáno do obchodního rejstříku),
hlasovací listina musí b;ýt doruěena do sídla Spoleěnosti nejpozději den před konáním této
valné hromady, tj. nejpozděj i dne 25 .5 '2020 do 1 6'00 hodin. V den konání valné hromady
je moŽné hlasovací listinu doručit pouze mezi 9.00 hod. a 13.00 hod. do místa konání valné
hromady. Později nebojiným způsobem doručené hlasovací listiny nebudou považovány za
platné,
doruěení hlasovací listiny v elektronické podobě, věetně vyuŽití autorizované konverze
dokumentů, není považováno za řádné doručení hlasovací listiny.

a

a

5) Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 12:30 hod'
v místě konání valné hromady.

6) Udaje o získání dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady

Přehled změn stanov je uveden v příloze ě. 1 k této pozvánce. Úplné znění stanov se
zapracovánim změn v revizním módu' návrhy smluv o ýkonu funkce ělenů představenstva a
dozorčí rady, Íádná účetní závěrka, výroční zpráva a návrh rozhodnutí o thtadě nráty
Spoleěnosti zarok 2019 jsou pro akcionáře Společnosti přístupné na internetových stránkách
Společnosti www.carduus'cz, k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9.00
do 15.00 hodin (s ohledem na aktuální situaci ýkajíci se opatření proti šíření koronaviru pouze
po telefonické dohodě), a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

Y Praze dne 20. dubna2020

Mgr. Pavel
předseda představenstva

CARDUUS Asset Management' investiění společnost, a.s.
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