
ZPRÁvA DoZoRčÍ naoy
o pŘBzKUMU ÚčBrNÍ zÁvĚnxY, zpRÁvY o vzrnzicH A nÁvRnu

Na ÚHnaou zrnÁry
obchodní společnosti

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

se sídlem náměstí l4. října 642117, Smíchovn l50 00 Praha 5,
tČo: oat l372l, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 20649

(dále jen',Společnost")

Dozorčí rada Společnosti tímto v souladu s ustattovenírn $ 447 odst.3 a $ 83 odst. l zákonač,.9012012sb.,
o obclrodních společnostech a družstvech (zákon o obclrodních korporacích) (dále jen ,,zákon o obclrodních
korporacíclr" nebo ,,ZoK*) pro účely rozhodrrutí valné hromady Společnosti

sděluje, Že přezkouInala řádnou úlčetní závérku Společnosti' která jí byla předloŽena představenswem
společně s bezvýlrradrrýrrr výrokem auditora amázato, že předloženáúěetní závérkabylazpracována řádně
a včas a obsahuje věrrrý a poctivý obraz hospodaření Společnosti v kalendářním roce 202l, pÍič,emž
navrhuje valné hromadě účetní závěrku schváIit;

a

a

sděluje, že přezkoumala výročrrí zprávu Společnosti zakalendářní rok 202l, která jí byla předložena
představenstvem společně s bezvýhradným výrokem auditora amázato, že předložená výročn í zprávabyla
zpracována řádně a včas a obsahuje všeclrny náležitosti poŽadované platnýrni právními předpisy. Dozorčí
rada nemá k předloŽené výroční zprávě Žádných výhrad ani připomínek;

sděluje, že přezkoumala zprávu o vztazích vypracovanou dle ust. $ 82 ZoK zakalendáÍní rok2021, která
je součástí výroční zprávy předložené dozorčí radě představenstvem Společnosti amázato, že předložená
zpráva o vztazích byla zpracována řádně a včas a obsahuje všechny náleŽitosti poŽadované platnými
právními předpisy. Dozorčí rada nemá kpředložené zprávě o vztazích žádných výhrad ani připomínek.
Dozorčí rada v souladu s ust. $ 71 a$72ZoKpÍezkoumala, zda v důsledkujednání a smluv uvedených ve
zprávě o vztazích vznikla Společnosti újma a dospěla k závéru, že nikoli a Že tedy Společnost nemá nárok
na úhradu žádnéújmy;'

. sděluje, Že přezkoumala návrh představenstva Společnosti na úhradu aráty Společnosti ve výši
1.305.96l,37 Kě za účetrrí období, kteým je kalendářní rok 2021, nemá kněmu žádných výhrad ani
připomínek a navrlruje valné hromadě jej schválit.

Y Praze dne 20. května2022

Kateřina Stuart
předseda dozorěí rady

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.


