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jednání řádné valné hromady obchodní společ nosti

CARDUUS Asset Management, investič ní společ nosto a.s.
l4. ří jna 642/17, Smí chov, l50 00 Praha 5,
v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze pod sp.zn. B20649
(dále jen,,Společ nost'o)

se sí dlem náměstí

lč o: o+t l372l,zapsané

konané dne20.6.2022 od l l.00 hod. na adrese náměstí l4. ří jna 642/l7, Smí chov, l50 00 Praha 5

t.

Zahájení valné hromady

Mí stopředseda představenstva Společ nosti' Ing. Emil Š ť áva'přiví tal pří tomné a konstatoval, jak vyplývá
z listiny pří tomných (pří loha č . l) a z aktuální ho Seznamu akcionářů Společ nosti (pří loha č . 2), Že jsou
pří tomni akcionáři vlastní cí akcie, jejichŽ jrnenovitá hodnota č ini 87,23 %o základní ho kapitálu Společ nosti
a Stanovy vyŽadují pří tomnost akcionářů vlastní cí ch akcie, jejichŽ jmenovitá hodnota přesahuje 50 %
základní ho kapitálu Společ nosti, tj. na valné hromadě je pří tomno 87,z3 oÁ hlasů vš ech akcionářů . Dále
konstatoval, Že jsou pří tomni akcionáři mají cí 4l.000.000 hlasů zcelkové ho poč tu 47.000.000 hlasů , d.
87,23

o^

hlasů vš ech akcionářů .

Vzhledem ktomu, Že jsou pří tomni akcionáři shlasovací mi právy odpoví dají cí mi87,23

0/o

konstatoval Ing. Š t'áva, ž e je valná hromada usnáš ení schopná.

2.

vš ech hlasů ,

Volba orgánů valné hromady

Ing. Š ť ávaseznámil valnou hromadu s návrhem na obsazení orgánů valné hromady' tedy aby předsedou

valné hromady byla zvolena Mgr. Barbora Chalaš ová, která bude rovněŽ provádět sč í táníhlasů ,
zapisovatelem Kateřinu Jursí kovou a ověřovatelem zápisu Renáta Dobrovodská.

Vš ichni navrž ení kandidáti vyslovili svů j předchozí souhlas s volbou.
Vzhledem k tomu, Že ž ádný protinávrh nebyl vznesen a Že byli stále pří tomni akcionáři disponují cí 87,23
% vš ech akcií a hlasů , navrhl Ing. Š ť ávavalné hromadě ke schválení usnesení následují cí ho znění :
,,VaInú hromada volí přeďsedou valné hromady Mgr. Barboru Chalaš ovou, přič emž souhlctsí ,

ž e předseda
valné hromady bwle souč asně provú tlět sč í tóníhlcsů . VaInú hromoda volí zapisovotelem Kateřinu
Iursí kovou VaInú hromada volí ověřovatelem uipisu Renú tu Dobrovockkou."

Valná hromada přijala výš e uvedené usnesení , kdyŽ pří tomní akcionáři hlasovali aklamací , tedy veřejným
hlasování m zdviŽenou rukou, takto:
pro
proti

zdrž el se

l00 % hlasů pří tomných
0%
0%

Zvolený předseda valné hromady následně konstatoval, Že valná hromada je způ sobilá přijí rnat rozhodnutí .
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Následně předseda přistoupil k projednání jednotlivých bodť r pořadLr jednání valné hromady

3.

Schválení řádné ú č etnízávé rky a qýroč ní zprávy Společ nostiza rok202t

Předseda valné hromady seznámil pří tomné akcionáře se znění m řádné ú č etnízávěrky, výroč ní zprávy i
výrokem auditora, jakoŽ i se zprávou dozorč í rady Společ nosti o výsledku přezkumu řádné ú č etnízávěrky,
návrhu na ú hradu ztráÍ y a výroč ní zprávy vč etně Zprávy o vztazí ch' Dalš í informace ke stavu ú č etnictvía
hospodářské situaci Společ nosti přednesl Ing. Emil Sť áva' Předseda valné hromady následně vyzval
pří tomné akcionáře, zdamaji nějaké dotazy, návrhy č iprotinávrlry'

Vzhledemktotnu, ŽeŽádný protinávrhnebyl vznesenaŽebyli stálepří tomni akcionáři disponují cí 87,23

oÁ vš ech akcií a hlasů ' navrhl předseda valné hromady valné hromadě ke schválení usnesení následují cí ho

z'nění :

,,Vulná hromotltt projeclnala u bere rut vědomí výroč ní zprú vu Společ nosti zpracov(nou zn obclobí
kalendářní lto roku 202I, její ž souč tistíje Zprú va předstuvenstva o vztazí ch avýrok auditora, a nemd k
nim připomí nek.

Valná hromoda projednala Zprú vu tlozorč í rody Společ nosti o výsledku přezkumu řddné ú č etnízdvěrky,
ndvrhu nfi ú hradu ztrú ty a výroč ní zprdvy vč etně Zprrivy o vztazí ch a nemú k nim připomí nek,

VaInú hromada sclualuje ú č etnízdvěrku Společ nosti vypracovanou za ú č etníobtlobí , kteým je
kaleruldřní rok 202l.'
Valná hromada přijala výš e uvedené usnesení , kdyŽ pří tomní akcionáři hlasova|i aklamací , tedy veřejným
hIasování m zdviŽenou rukou, takto:

pro
proti
zdrŽel se
4.

87 % hlasů pří tomných

0%
l3 %

Rozhodnutí o ú hradě ztráty Za rok2021

Předseda valné hromady seznámil pří tomné akcionáře se znění m návrhu představenstva Společ nosti na
ú hradu aráty Společ nosti za rok202l. Dalš í informace a zdů vodnění přednesl Ing. Emil Sť áva. Předseda
valné hromady následně vyzval pří tomné akcionáře, zdamají nějaké dotazy, návrhy č i protinávrhy.

Vzhledem k tomu' Že Žádný protinávrh nebyl vznesenaž e byli stále pří tomni akcionáři disponují cí 87,23

oÁ vš ech akcií a hlasů , navrhl předseda valné hromady valné hromadě ke schváIení usnesení následují cí ho

zné ní :

,,Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společ nosti na ú hradu ztráý Společ nosti tak, ž e
celá ztráta Společ nosti za ú č etníobdobí , kterým je kalendářní rok 2021 (tj. č ástka ve výš i
7.305.961'37 Kč )' bude převedena na ú č etneuhrazené ztráý minulých let."
Valná hromada přijala výš e uvedené usnesení , kdyŽ pří tomní akcionáři hlasovali aklamací , tedy veřejným
hlasování m zdviŽenou rukou, takto:
pro
proti
zdrž el se

87 % hlasů pří tomných

0%
13%
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5.

Rozhodnutí o odvolání a volbě č lena dozorč í rady a schválení smlouvy o výkonu jejich
funkce

Předseda valné hromady př'ednesl pří tomným akcionářů m návrlr na odvolárrí stávají cí clr č lenů dozorč í rady
a na volbu rrových č lenů dozorč í rady a tento návrh zdť rvodnil. Uvedl, Že souč asně je třeba schválit také
smlouvy o výkonu ť unkce nových č lenť rdozorč í rady' Následně vyzva| pří tomné akcionáře. zda
k předneseným návrhů m mají nějaké dotazy, návrhy č i protinávrlry.

Vzhledem k tomu' Že ž ádný protinávrh nebyl vznesen a Že byli stále pří tomni akcionáři disponují cí 87,23
% vš ech akcií a hlasů , navrhl předseda valné lrromady valné hromadě ke schválení usnesení následují cí ho
znění :

a)

,,VuInú hromada k 30.6.2022 odvokivti zfunkce č Iena dozorč í rady Koteřinu Stuart, nar. I4.
1982, bytem Březinova 498/8, Karlí n, 186 00 Praltct 8."

6.

Valná hromada přijala výš e uvedené usnesení , kdyŽ pří tomní akcionáři hlasovali aklamací ' tedy veřejným
h

lasování m zdviž enou rukou, takto:

pro
proti
zdrŽel se
b)

87 % hlasů pří tomných
0%
13 %

,,Valná hromada k 1.7.2022 volí č lena dozorč í rady Ing. Romana lanegu, nar. I6.2.1973, bytem:
Buckovec 1326,916 42 Moravske Lieskove, Slovenskd Republika"

Valná hromada přijala výš e uvedené usnesení , kdyŽ pří tornní akcionáři hlasovali aklamací , tedy veřejným
h

l

asování m zdviŽenou rukou, takto:

pro
proti
zdrŽel se
c)

87 % hlasů pří tomných

0%

13 %

,,Valnú hromada schvaluje Smlouvu o uýkonu funkce č lena dozorč í rcdy, kterou Společ nost
uzavře s Ing. Romanem Janegou, nar. 16.2.1973, bytem: Buckovec 1326, 916 42 Moravske
Lieskove, Slovenskd Republika, a to ve znění , které bylo valné hromadě přecllož eno."

VaIná hromada přijala výš e uvedené usnesení , kdyŽ pří tomní akcionáři hlasovali aklamací , tedy veřejným
hlasování m zdviž enou rukou, takto
:

pro
proti

87 % hlasů pří tomných

zdrŽel se

6.

0%
t3%

Závé r

Předseda valné hromady závěrem vyzval pří tomné akcionáře, zda mají nějaké ďotazy, připomí nky, návrhy
č i zda vznáš ejí protest. Vzhledem k tomu, Že program valné hromady byl beze zbytku

na projednání ,

3-

Vyč erpán a nikdo zpří tomných neměl ádné dalš í dotazy, nepředloŽil Žádné dalš í návrhy, ani neprojevil
ž ádné protesty, předseda valné hromady poděkoval pří tomným akcionářů m za ú č asta jednání valné
hromady ukonč il.

Y Prazedne20.6.2022

Předseda valné hromady:

Zapisovatel:

Mgr. Barbora Chalaš ová

Kateřina Jursí ková

ověřovatel zápisu:

Renáta Dobrovodská

Pří lohy:

l)

Listina pří tomných na valné hromadě Spoleěnosti

2)

Aktuální seznam akcionářů Společ nosti
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