
POZVANKA NA RADNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti

IC INVBST FUND SICAV, a.s.

se sítllem Václavské náměstí 832l1g,Nové Město, l10 00 Praha 1,Ičo 07152906,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23476

(dále jen,,Společnost")

Představerrstvo Společrrosti tímto v souladu s ustanovením $ 402 a násl. zákona č,. 9012012 sb.,
o obchodrrích společnostech a družstvech (zákon o obclrodrrích korporacích) (dále jen ,,zákon
o obchodrríclr korporacích" nebo ,,ZoK") svolává

na den 29. června 2022 od 10.00 hod.

řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle obhospodařovatele Společnosti,
tj. v sídle obchodní společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.,

náměstí 14. října 642117, Smíchov, 150 00 Praha 5,3. patro

I. Pořad jednání

l ) Zahájení a volba orgánů valné hromady Společrrosti

2) Sclrválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společrrosti za rok2021

3) Schválení řádné účetní závérky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF - Asset
Management subfund za rok 2021

4) SchváIení řádrré účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Spoleěnosti IC IF - Financial
Solutions subfund za rok 2021

5) Schválerrí řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Spoleěnosti IC IF _ Tech Park
subfund zarok202l

6) Rozhodnutí o rozdělení zisku podfondu Společnosti IC IF - Asset Management subfund za
rok202l

7) Rozhodnutí o úhradě ztráý podfondu Společnosti Společnosti IC IF _ Financial Solutions
subfund za rok2021

8) Rozhodnutí o úhradě ztráty podfondu Společnosti IC IF _ Tech Park subfund za rok202l

9) Závér.



II. Návrhy usnesenÍ kjednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a vyjádření
představenstva

1) k bodu 1) - volba orgánů valné hromady

Vyj ddřen í př eds talle ns hla Spo l ečn o's t i

Valná hromada volí v souladu S ustallovenín $ 422 zákona o obchodrrích korporacích předsedu,
zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítánírn hlasů. V zájmu efektivního řízerrí
valné hromady by do orgánů valné lrromady měly být zvoleny ý z osob přítomnýclr na valné
lrromadě, které mají s výkonem příslušných funkcí předclrozí zkušenosti.

2) k bodu 2) - schválení řádné účetní zánérlry a výroční zpráuy Společnosti za rok202l

Návrh ttsnesení:

Valná lrromada projednala a bere na vědomí výročrrí zprávu Společnosti Zpracovanou za období
kalendářrrího roku 2021 , jejíŽ součástí je Zpráva představenstva o vztazích a výrok auditora, a
nemá k nim připomínek.

Valná lrromada projednala Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkumu řádné účetní závěrky a
výroění zprávy včetlrě Zprávy o vztazích a nemá k ní připomínek.

VaIná lrromada schvaluje účetní závérku Společnostivypracovanouzaúčetní období, kteým je
kalendářn í r ok 202 l, věetIrě neutrálního výs ledku hospodařen í.

Zdůvodnění'

Valné hromadě je předkládána účetní závěrka a výroční zpráva, obsalrující také Zprávu
představenstva o vztazíclr, a to ve znění, v jakém byly ověřeny auditorem Spoleěnosti' Dle
názoru představenswa obsahují předkládané dokumenty věrrrý a správný obraz účetního,
finančního a podnikatelského stavu Společnosti a navrhuje valné hromadě jejich schválení.
Valné hromadě je rovněž předkládána zpráva dozorčí rady o přezkumu řádné účetní závěrky, a
výroční zprávy včetně Zprávy o vrtazích. Výsledkem hospodaření Společnosti, bez zahrnutí
výsledků hospodaření jednotlivých podfondů, je 0,- Kč, tedy ani zisk' ani 

^ráta. 
Ztohoto

důvodu nebyl vypracován návrh představenstva na rozdělení zisku, resp. úhradu rtráý
Společnosti.

3) k bodu 3) - schválení řádné účetní závérky a výroční zprávy podfondu Společnosti Ic IF
- Asset Management subfund za rok2021

Návrh usnesení.

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu podfondu Společnosti IC IF - Asset
Management subfurrd Zpracovanou za období kalendářního roku 202l '

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkumu řádné úěetní závěrky a
výroční zprávy a nemá k ní připomínek.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku podfondu Společrrosti IC IF - Asset MaIragement
subfund vypracovanou za úěetní období, kteým je kalendářní rok202l'
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Zelůl,odttění.

Valné lrromadě je předkládána ťrčetní závěrka a výročrrí zpráva, a to ve zněrrí, vjakém byly
ověřerry auditorenr Společnosti. Dle názoru představenstva obsahují předkládarré dokurnerrty
věrný a správný obraz úěetnílro, finančního a podnikatelskélro stavu podfondu Společnosti' IC
.IF - Asset Managernent subfund' a navrhuje valné hromadě jejich sclrválení. Valné hromadě je
rovněž předkládána zpráva dozorčí rady o přezkumu řádné ťrčetní závěrky, návrlru na rozdělerrí
zisku a výročrrí zprávy.

4) k bodu 4) - schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy podfondu Společnosti IC IF
- Financial Solutions subfund za rok202l

Núvrh usnesení.

Valná hromada projednala a bere na vědomí výročrrí zprávu podfondu Společrrosti IC IF -
Firrancial Solutions subfund ZpracovaI]ou za období kalendářnílro roku 202l .

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkumu řádné účetní závěrky a
výroční zprávy a nemá k ní připomínek.

Valrrá hromada sclrvaluje účetní závěrku podfondu Společnosti IC IF - Financial Solutions
subfund Vypracovanou za úěetní období, kteým je kalendáfiú rok2021.

Zdůvodnění'

Valné hromadě je předkládána účetní závěrka a výroční zpráva, a to ve znéní, vjakérn byly
ověřeny auditorem Společnosti. Dle názoru představenstva obsahují předkládané dokurnený
věrný a správný obraz účetního, finančního a podnikatelského stavu podfondu Společnost, IC
IF - Financial Solutions subfund, a navrlruje valné lrromadě jejich schválení. Valné hromadě je
rovnéŽ předkládána zpráva dozorěí rady o přezkumu řádné úěetní závěrky, návrhu na úhrad
ztráty a výročrrí zprávy.

5) k bodu 5) - schválení řádné účetní závěrky a ýroční zprávy podfondu Společnosti IC IF
- Tech Park subfunď za rok202l

Návrh usnesení.

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu podfondu Společnosti, IC IF _ Teclr
Park subfund, zpracovanol za období kalendářního roku 202 l .

Valná hromada projedrrala Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkumu řádné účetní závérky a
výroční zprávy a nemá k ní připomínek'

Valná hromada schvaluje účetní závěrku podfondu Společrrosti, IC IF - Teclr Park subfund,
vypracovanou za účetní období, kteým je kalendářrrí rok2021.

Zdůvodnění.

Valrré lrromadě je předkládána účetní závérka a výroční zpráva, a to Ve znění, v jakém byly
ověřeny auditorem Společnosti. Dle názoru představenstva obsahují předkládané dokumený
věrr-rý a správný obraz účetního, finančního a podnikatelského stavu podfondu Spoleěnost IC IF
- Teclr Park subftlIrd a navrhtrje valné hromadě jejiclr schválení. Valrré hromadě je rovněŽ
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předkládána zpráva dozorčí rady o př'ezkumu řádné r]rčetní závérky, návrlru na úlrrad ztráty a
výroční zprávy.

6) k bodu 6) - rozhodnutí o rozdělení zisku podfondu Společnosti, Ic IF _ Asset Management
subfund, za rok2021

Návrh ttsnesení.

Valná hromada schvaluje návrlr představenstva Společrrosti na rozdělení ziskrr podfondu
Společrrosti, IC IF - Asset Management subfund, Íak, že celý zisk podfondu Společnosti, IC lF
_ Asset Management subfund, za úěetní období, kteým je kalendářrrí rok 202l , bude převeden
na účet nerozděleného zisku rninulých let.

Zdůvodnění.'

Valné hromadě je předkládán návrh představenstva na rozdělení zisku podfondu SpoIečnosti,
IC IF _ Asset Management subfund, která vyplynula z účetrrí závěrky zpracované za rok2O21.
S ohledem na aktuální finanční stav podfondu Spoleěnosti, IC IF - Asset Management subfund,
je dle návrlru představenstva vhodné převést zisk na účet nerozděleného zisku mirrulých let.

7) k bodu 7) - rozhodnutí o úhradě ztráty podfondu Společnosti Ic IF - Financial Solutions
subfund zarok2021

Ndvrh usnesení.

Valná hromada schvaluje návrlr představenstva Společnosti na úhradu áráý podfondu
Společnosti, IC lF - Financial Solutions subfund tak,Že celánrátaSpolečnosti zaičetní období,
kterym je kalendářnírok202l, bude převedena na účet neuhrazené ztráty minutých let'

Zdůvodnění:

VaIné lrromadě je předkládán návrh představenstva na úhradu ztráty podfondu Společrrosti IC
IF _ Firrancial Solutions subfund, která vyplynula zúěetní závěrky zpracované zarok202l.
S ohledem na aktuální finarrční stav podfondu Společnosti IC IF _ Financial Solutions subfurrd
a potřebu plnění kapitálové přiměřenosti je dle návrhu představenstva vhodné převést ztriúu na
účet neuhrazené ztráý minulých let.

8) k bodu 8) - rozhodnutí o úhradě ztráty podfondu Společnosti IC IF _ Tech Park subfund
za rok202l

Návrh usnesení.

Valná hromada sclrvaluje návrh představenswa Společnosti na úhradu ztráý podfondu
Společnosti' IC IF - Tech Park subfund, tak, že celá ztráta Společnosti za úěetní období, kteým
je kalendářní rok2021, bude převedena na úěet neuhrazené ztráty minulých let'

Zdůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh představenstva na úhradu ztráý podťorrdu Spoleěnosti IC
IF _ Teclr Park subfurrd, která vyplynula z úč,etní závérky zpracované za rok 202l . S olrledem
na aktuální firranční stav podfondu Společnosti IC IF _ Tech Park subfund a potřebu plnění
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kapitálové přirněřerrostije dle návrlru představerrstva vhodrré př'evést ztráttt na účet neuhrazené
ztráty rnirrulých let.

9) k bodu 9) - různé

Vyj ádř" e n í p ř e d s t av e n s tv a :

Prostor k projedrrání otázek či požadavků akcionářťr vznesených na valné lrromadě.

III. Informace pro akcionáře

1) Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Dle čl. 34.1 ' platných stanov Spoleěnosti dnem rozhodným pro účast na valné hromadě je sedrný
derr předcházející navrhovanému dni konálí valné lrromady, vzhledem k tomu' Že Společnost
vydala jak zakrrihované, tak listinné akcie.

Yýznaln rozhodrrého dne k účasti na valné hromadě spočívá V tom, Že právo účastnit se valné
hromady Spoleěnosti mají pouze osoby, které jsou k rozlrodnému dni akcionáři Společnosti.

2) Hlasovací právo

Společnost je akciovou společností s proměnrrým základním kapitálem. Na program jednání
valné hromady jsou předloŽerry body, o kteqých jsou oprávněni hlasovat pouze akcionáři
vlastn íci zakladatelské akcie.

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

Dle platnýclr stanov Spoleěnosti se akcionáři zúčastňují valné lrromady osobně anebo v
zastoupení nazákladě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné lrromadě musí bý
písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných
hromadách. Porlnis akcionáře na nlnó moci musí bÝt úředně ověřen.

Hlasovárrí se děje aklamací, tj. zdviŽenírn ruky. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu
představenstva nebo dozorčí rady 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 dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

4) Hlasování s využitím techniclcých prostředků

Dle čl. 36.5. a36.6' platných stanov Společnosti akcionáři mohou na valné hromadě hlasovat
rovněŽ s vyuŽitím technických prostředků (věetně korespondeněního hlasování ve smyslu $ 398
odst. 4 ZOKve spojení $ l67 odst. 4 ZoK), ato za splnění podmínek určených představerrstvem.

Představenstvo pro účely hlasování na této valné hromadě s vyuŽitím technických prostředků
určuje tyto podmínky:

na této valné hromadě je možné jako formu hlasování s vyuŽitím technických prostředků
vyuŽít korespondenční h lasován í'
hlasovat lze písemně ve fonně hlasovací listiny' která obsahuje alespoň:
o u akcionáře _ ýzické osoby:jméno a příjmení, datum narození, bydliště,

a

a
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a

a

o u akcionáře _ právnické osoby: obclrodrrí firrrrrr či název akciorráře, ICo' sídlo.
identifikační údaje osob, kteréjej zastupují (které podepisují hlasovací listinu), včetně
uveden í jej ich furrkce,

o text' z nělroŽ je zřejmé, Že se jedná o hlasoválrí rra této valné lrromadě Společnosti,
o označení bodu pořadu jednárrí valrré lrromady. o němŽ akciorrář hlasuje s uvedením, zda

akcionář lrlasuje pro přijetí návrlru uvedenélto v této pozválrce, nebo proti přijetí návrlru
(akcionář můŽe hlasovat jerr o někteýc|r bodech pořadrr jednání valné lrrornady:
nebtrde-li rr konkrétního bodu pořadu jednání uvedeno, jak akcionář hlasuje, má se za
to, Že se akciorrář stran tolroto bodu pořadu jednárí valné hromady zdrŽel lrlasování),

o daturn vylrotovení hlasovací listiny (mťrže být uvederro i v ověřovací doloŽce u podpisu
akcionáře),

v případě, Že akcionářem je právnická osoba, musí být lrlasovací listina podepsálra
v souladu se způsobem jedrrání (zastupování) vyplývajícím z platrrého zakladatelského
právního jednárrí,

hlasovací listina může bÝt bud' v podobě listiny s úředně ověřenÝm podnisem
akcionáře na hlasovací listině. nebo v elektronické podobě s uznávanÝm
elektronickÝm podpisem akcionáře. Podepisuje-li hlasovací listinrr v souladu
s předchozím bodem více osob, musí bý na lrlasovací listině v podobě listiny úředně
ověřeny podpisy všeclr těclrto osob, a v případě hlasovací listirry v elektronické podobě musí
bý připojeny uznávané elektrorrické podpisy všech těchto osob,
v případě, že akcionářem je právrrická osoba nezapsaná do obclrodníIro rejstříku ČR 1napr.
zahraniční právnická osoba)' musí být přílohou hlasovací listiny originál či úředně ověřená
kopie dokladu prokazujícílro její existenci, kdo je oprávněrr za nijednat (ji zastupovat) a
způsob jednání (zastupování); to platí obdobrrě i u právnických osob zapsaných do
obchodrrího rejstříku ČR v případě, Že údaje v něm uvedené neodpovídají skuteěnosti (např.
v důsledku rozhodnutí valné hromady, které ještě nebylo zapsátro do obchodrrího rejstříku)'
hlasovací listina musí bý doručena do místa konání valrré hromady, tj. do sídla
oblrospodařovatele Spoleěnosti (CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.,
náměstí l4.iíjna642117, Smíchov, l50 00 Praha 5) nejpozději den před konáním této valné
hromady, tj. nejpozději dne 28'6'202l do 17.00 hodin. Vden konání valné hrornady je
možné lrlasovací listinu doručit pouze rnezi 9.00 hod. a l0'00 hod. do místa korrání valné
hromady.
hlasovací listina v elektrorrické podobě musí být doručena na e-mail:
renata.dobrovodska@carduus.cz nejpozději v den konání valné hromady do l0.00 hod.,
později nebojiným způsobem doruěené hlasovací listirry nebudou povaŽovány zaplatné.

a

a

a

a

5) Registrace akcionářů

Zápis akcionářťr do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 9.30 hod
v místě konání valné hrornady.
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6) Udaje o získání dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady

Řaana účetní závěrka, výročrrí zprávaa návrh rozhodnutí o úhradě ztráty, resp. rozdělení zisku
Společrrosti a jejích podfondů za rok 2021, jakoŽ i zprávy dozorčí rady jsou pro akciorráře
Společnosti přístuprré na internetovýclr strárrkách obhospodařovatele Spoleěnosti
www'carduus.cz, k nahlédnutí v sídle oblrospodařovatele Společrrosti v pracovní dny v době od
9.00 do l5'00 hodin (s ohledem rra aktuální situaci týkající se opatření proti šíření kororraviru
pouze po telefonické dohodě) ode dne rozeslárrí pozvárrky do drre konání valné lrromady, a dále
pak v místě a v den konání valrré hromady.

Y Praze dne 30.5.2022

za IC INVEST FUND SICAV, a.s.
CARDUUS Asset Management, investiční společnost' a.s., člen

představenstva
Mgr' Pavel Bodlák' pověřený zmocnětrec člena představenstva
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