
PoZvÁNKA NA ŘÁuNou vALNoU HRoMADU

obchodní společnosti

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

se sídlem náměstí 14. října 642117, Smíchov, 150 00 Praha 5, Ičo 04ll372l,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20649

(dále jen',Společnost")

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením $ 402 a násl. zákona č. 90/z0l2 sb,
o obchodrrích společnostech a družstveclr (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ,'zákon
o obclrodních korporacích" nebo ,,ZOK") svolává

na den 3. června 2021od 10.00 hod.

řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle Společnosti
(3. patro' náměstí 14. října 642/17' Praha 5 - Smíchov)

I. Pořad jednání

l ) Zahájení valné hromady

2) Volba orgánů valrré hrornady

3) Schválení změn stanov Společnosti

4) Schválení řádné účetní závérky a výroční zprávy Společnosti zarok2020

5) Rozhodnutí o úhradě ztráý zarok2020

6) Růzrré

7) Závěr

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

1) k bodu 2) _ volba orgánů valné hromady

Vyj ádřen í představenstva Společnost i :

Valná hromada volí v souladu s ustanovením $ 422 zákona o obchodních korporacích předsedu,
zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. V zájmu efektivního řízení
valné hromady by do orgánů valné hromady měly být zvoleny ty z osob přítomných na valné
hromadě' které mají s qýkonem příslušných funkcí předchozí zkušenosti.
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2) k bodu 3) - schválení změn stanov Společnosti

Nótrh usnesení:

Valná lrromada sclrvaluje změny stanov Společnosti, jak jsou uvedeny v příloze ě. l k této
pozvánce.

Zdůvodnění.

Navrhuje se přijmout změny stanov Společnosti, znichŽ větširra souvisi se změlrou zákona o
obchodních korporacích (ZoK), kteý byl změněn zákorrem č. 2212020 Sb.' a některé jsou
navrhovány z praktických důvodů av zájmu odstranění ustanovení Stanov' která pouze přebírají
zákonnou právní úpravu. Ve stanovách tak dochází především k následujícím změnárn:
. upřesnění označení akcií v návaznosti na nové ust. $ 256 odst. 5 ZoK (ěl. 5.3 stanov),
. Vypuštění vyjmenoválrí obsahových rráležitostí akcií (ěl. 6.1 stanov), které jsou pouze

přepisem 5 259 ZoK,
. upřesnění obsahu lrromadné akcie v návaznosti na novelu $ 524 odst. l občanskélro zákoníku

(změna č,l. 6.2 stanov),
o doplnění práva na vyplacení podílu najiných vlastních zdrojích v návaznosti rra novelu $ 34

ZoK (čl. 7.l stanov); podíl na jiných vlastrrích zdrojích je doplněn i do řady dalších
ustanovení stanov hovořících o podílu na zisku,

. vypuštění ustanovení o zvýšení a snížení základního kapitálu (čl. 8 a ěl. 9 stanov), z důvodu
zestručnění Stanov, neboť v této otázce jsou plně vyuŽitelná stanovení ZOK,které stanovy
nijak nemodifikovaly,

o připuštění účasti akcionáře s doprovodem dle rrového $ 399 odst. 2 ZoK (změna čl. l1.l
stanov),

. úprava působnosti valné hromady o pravomoc schvalování konečné zprávy o průběhu
likvidace a omezení rozhodrrutí o přerněně společnosti v případě, Že zákon upravující
přeměny obchodrrích společností a druŽstev stanoví jinak a další upřesnéní v návaznosti na
novelu ZoK (zména ěl. |2.1 stanov),

o změna llrůty pro svolání valné hromady ze 4 na 6 měsíců po skončení účetrrího období (č|.

l3.l stanov). Uprava vychází ze skutečnosti,Že účetní závérka a výroční zpráva nejsou
zpravidla zpracovány dříve, neŽ k 30.4', přičemŽ s přihlédnutím ke lhůtě pro svolání valné
hromady vede k nedodržení lhůty pro svolání valné hromady dle stanov. Lhťltě 6 měsíců
odpovídá ust. $ 403 odst. l ZoK;

o odstranění náleŽitostí pozvánky na valnou hromadu (změna čl' l3.3 stanov), které jsou pouze
přepisem s 407 ZoK,

o odstranění náležitostí listiny přítomných na valné hromadě (změna čl. l4.l stanov), které
jsou pouze přepisem $ 4l3 ZoK'

. upřesnění hlasovárrí akcionářů v případě rozhodování s vyšším kvórem na valné hromadě
pro případ, že spoleěnost vydala akcie různého druhu a v případě spojení akcií (změna čl.
l5.8, čl. 15.9 stanov),

o odstranění náležitostí zápisu o valné hromadě (změna čl. l6.l stanov), které jsou pouze
přepisem $ 423 odst' 2 ZoK,

. vypuštění povinnosti představenstva vyhotovovatzprávu o podnikatelské čirrnosti (změna čl.
l8.2 stanov), v návaznosti na nové ust. $ 435 odst. 5 ZoK,

. Vypuštění povinnosti představenstva vyhotovovat čtvrtletní zprávu o aktivech a vývoji zisku
společnosti (změna ěl. l8.2), neboť se nejedná o dokument vyŽadovaný právním předpisem,

o úprava střetu zájmu ělenů představenstva, a to povolením účasti na podnikání jiné obchodní
korporace (přidání ěl. l 8.4 stanov), v návaznosti na poŽadavek $ 44l odst. 4 a vypuštění $
442 ZOK,

o úprava procesu odstoupení ělerrů představenstva (změna čl. l9.3 stanov)' v návaznosti na
nový $ 58 ZoK,
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. úprava rozlrodování představenstva mimo zasedání (ěl. 20.3 a 20'4' stanov) za útčelem
zpřesnění praxe'

. úprava četrrosti a způsobu svolávárrí zasedání představenstva (čI.21.1. a2l.2 stanov) za
ťrčelem usnadnění praxe'

o úprava procesll v případě zániku způsobilosti k výkonrr funkce čIerra dozorčí rady a v případě
odstouperrí ělenů dozorčí rady (změrra ěl' 24.4. a 24.5 stanov) v návaznosti na nový $ 58
ZOK,

. úprava svolávání zasedárrí dozorčí rady (čl. 25'2 a 25.3. stanov) za účelern zpřesnění praxe'

. úprava rozlrodování dozorč,í rady mimo zasedání (č,l. 26'3 a 26'4. stanov) za úěelem
zpřesrrění praxe'

. úprava střetu zájmů členťr dozorčí rady' a to povolením účasti na podrrikání jiné obchodní
korporace (nnénačl.27.3 stanov), vnávaznosti rra požadavek $ 45l odst' 4 a vypuštění $
4s2 ZOK,

. úprava výpočtu částky k rozdělení pro vyplacerrí podílu na zisku ajiných vlastních zdrojích
(zména čl. 28 stanov),v návaznosti na nový $ 34 ZoK'

o úprava rozhodrrého dne pro rozlrodování per rollam tak, že rozhodný den stanoven na dert
korrání valné lrromady (změna č)l. 30.2 stanov), v návaznosti na nový $ 4l 8 odst. 3 ZoK,

o ílprava povinností představenstva v souvislosti s účetnictvím společnosti (č,l.32.3 stanov) za
účelern zpřesnění,

o přidání nové úpravy uveřejňování informací (přidání novélro čl. 36'2 do stanov),
v návaznosti na judikatury stran zveřejňování infonnací na internetových stránkách
společrrosti.

3) k bodu 4) - schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok2020

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroění zprávu Společnosti Zpracovanou za období
kalendářního roku 2020, jejíŽ součástí je Zpráva představenstva o vňazích, a nemá k nim
připomínek.

Valná hromada projednala Zprávu dozorěí rady Společnosti o přezkumu řádné účetní závěrky,
návrhu na úlrradu ztrátý a qýroění zprávy včetně Zprávy o vztazích a nemá k ní připomínek.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti Vypracovanou zaúč,etní období, kteým je
kalendářrrí rok2020.

Zdůvodnění.

Valné hromadě je předkládár-ra írěetní závérka a výroční zpráva, obsahující také Zprávu
představenstva o vztazích, a to ve znění, v jakérn byly ověřeny auditorem Společnosti. Dle
názoru představenstva obsalrují předkládané dokumený věrný a správný obraz účetního,
finančního a podrrikatelského stavu Společnosti a navrhuje valné hromadě jejich schválení.
Valné hromadě je rovněŽ předkládána zpráva dozorčí rady o přezkumu řádné účetní závěrky,
návrhu na úhradu ztráty a výročrrí zprávy včetně Zprávy o vúazích.
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4) k bodu 5) - rozhodnutí o úhradé ztríty za rok2020

Nátrh usnesení.

Valná lrromada sclrvaluje návrh představenstva Společnosti na úlrradu ztráý Spoleěnosti tak, Že

celáztráta Společnosti za účetní období, kteým je kalerrdářní rok 2020, bude převedena na úěet

neulrrazené ztráty mirrulýclr let.

Zdtivodnění

Valné hrornadě je předkládár návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti, která
vyplynula zúěetní závěrky zpracované za rok 2020. s olrledem na aktuální finanční stav

Společnosti a potřebu plnění kapitálové přiměřenosti je dle návrlru představenstva vhodné
převést ztrátu na účet neuhrazené úráý minulých let.

5) k bodu 6) _ různé

Vyj ddře n í př eds tav e n s fu a 
"

Prostor k projednání otázek či poŽadavků akcionářů vznesených na valné hrornadě.

III. Informace pro akcionáře

1) Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Dle čl' 30.2' platných stanov Společnosti má právo úěastnit se valné hromady akcionář, kte{ý je
zapsán ke dni korrání valné hromady jako akcionář Společnostiv seznamu akcionářů vedeném
Společností.

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

2) Hlasovací právo

Společnost vydala 400 kusů kmenových akcií znějících na jméno akcionáře' každou o jmenovité
hodnotě l00.000,- Kě a 7.000.000 kusů kmenových akcií na jméno akcionáře, kaŽdou o
jrnenovité hodnotě l,- Kč. S každou akcií o jmenovité hodnotě l'- je spojen jeden hlas, s kaŽdou
akcií o jmerrovité hodnotě l00.000,- Kč je spojeno 100.000 hlasů; celkový počet hlasů ve
Společnostije roven výši základního kapitálu společnosti, tj. 47'000'000 hlasů'

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

Dle platných stanov Společnosti se akcionáři zúčastňují valné hromady osobně anebo v
zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupov ání na valné hromadě musí být
písemná a musí z ní vyplývaÍ, zda byla udělena pro Zastoupení na jedné nebo na více valrrých
hromadáclr. Podnis akcionáře na plné moci musí bÝt úředně ověřen.

Hlasování se děje aklamací, tj. zdviŽením ruky. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu
představenstva nebo dozorčí rady a v případě' že tento návrh nerrí schválen, hlasují o dalších
návrzich k projednávanému bodu v torn pořadí, jak byly předloŽeny. Jakmile je předloŽený
návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
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4) Hlasování s využitím technických prostředků

Dle čl. l4.5. platrrýclr stanov Společrrosti akciorráři molrou na valné lrrornadě lrlasovat rovněž s
vyuŽitím technických prostředkťr (včetně korespondetrčrrího hlasování ve smyslu $ 398 odst. 4
ZOKve spojerrí $ l67 odst. 4ZoK),atoza splnění podrnínek určených představenstvem.

Představenstvo pro Úrěely hlasování na této valrré lrromadě s vyuŽitím teclrnickýclr prostředkťr
určuje tyto podrnílrky:

a

a

na této valné lrromadě je moŽné jako formu hlasování s vyuŽitím teclrnických prostředků
vy užít korespondenční h lasovárr í'
hlasovat lze písemně ve formě listiny (dále jen ,,lrlasovací listina"), která obsahuje alespoIi:
o u akciotráře - fuzické osoby:jméno a přijmení, datum narození, bydliště,
o u akciorráře - právnické osoby: obchodní firmu či název akcionáře, IČo, sídlo,

identifikační údaje osob, které jej zastupují (které podepisují hlasovací listinu), včetrrě
uvedeníjejich funkce,

o text, zněhoŽ je zÍejmé, že se jedná o hlasovárrí rra této valné hromadě Spoleěnosti,
o oznaěení bodu pořadu jednání valné lrromady, o němž akcionář hlasrrje s uvedením, zda

akciorrář hlasuje pro přijetí návrhu uvedenélro v této pozvánce, nebo proti přijetí návrhu
(akcionář můŽe hlasovat jen o někteých bodech pořadu jednání valné hromady;
nebude-li u konkrétního bodu pořadu jednání ttvedeno, jak akcionář lrlasuje' má se za
to, Že se akcionář stran tohoto bodu pořadu jednání valné hromady zdrŽel lrlasováIrí),

o datum vylrotovení lrlasovací listiny (může b;/t uvedeno i v ověřovací doložce u podpisu
akcionáře),

v případě, Že akcionáÍem je právrrická osoba, musí b1ýt hlasovací listina podepsána
v souladu se způsobem jednání (zastupovárí) vyplývajícim z platného zakladatelského
právnílro jedrrání,
podpis akcionáře na hlasovací listině musí bÝt úředně ověřen. Podepisuje-li hlasovací
listinu v souladu s předchozím bodem více osob, musí bý úředně ověřeny podpisy všech
těclrto osob. Za splnění tohoto požadavku není považováno doručení hlasovací listiny
v elektronické podobě, ani kdyŽ je opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem'
v případě, že akcionářem je právnická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku ČR (napr.
zahraniční právnická osoba)' musí bý přílohou lrlasovací listiny originál či úředně ověřená
kopie dokladu prokazujícího její existenci, kdo je oprávněn za nijednat (i zastupovat) a
způsob jednání (zastupování); to platí obdobně i u právnickýclr osob zapsarrýclr do
obchodního rejstříku ČR v případě, Že údaje v něm uvedené neodpovídají skutečnosti (např.
v důsledku rozhodnutí valné hromady, které ještě nebylo zapsáno do obclrodního rejstříku),
hlasovací listina musí bý doručena do sídla Společnosti nejpozději den před konárrím této
valné hromady, tj. nejpozději dne 2.6.20zl do l7'00 hodin. V den konárrí valné hromady je
možné hlasovací listirru doruěit pouze mezi 9.00 hod. a 10.00 hod. do místa korrárrí valné
hromady. Později nebojiným způsobem doručené hlasovací listiny nebudou povaŽovány za
platné,
doručení hlasovací listiny v elektronické podobě, včetně využití autorizované konverze
dokumentů, není považováno za řádné doručení hlasovací listiny'

a

a

a

a

a

5) Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomrrýclr bude probíhat v den konání valné hromady od 9.30 hod'
v místě konání valné hromady.
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6) Udaje o získání dokumentů týkajÍcích se pořadu jednání valné hromady

Přelrled změn stanov je uveden v příloze č. 1 k této pozvárrce. Úplné znění stanov se

zapracováním zněrr v revizním módu, řádná účetrrí závěrka, výroční zpráva a návrh rozhodnutí
o úhradě ztráty Spoleěrrosti za rok 2020, jakoŽ i zpráva dozorěí rady jsou pro akciorráře
Společrrosti přístupné na internetovýclr stránkáclr Společnosti www.carduus.cz' k nahlédrrutí
v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do l5.00 hodin (s ohledem na aktuální situaci

ýkající se opatření proti šíření koronaviru pouze po telefonické dohodě) ode dne rozeslání
pozvánky do dne konání valrré hromady, a dále pak v místě a v den konárrí valné hromady.

Y Praze dne 30.4.2021

r\

Ing. Emil
místopředseda představenstva

CARDUUS Asset Management, investiění společnost, a.s.
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