
           

          

 

 

PROTINÁVRH AKCIONÁŘE K ZÁLEŽITOSTEM ZAŘAZENÝM NA 
POŘAD NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY 

Statutární ředitel obchodní společnosti ZDR Investments SICAV a.s., se sídlem Jungmannova 750/34, 110 
00 Praha 1, IČO: 064 21 091, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka 22826 (dále jen „Společnost“), tímto ve smyslu § 362 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
oznamuje, že Společnost dne 24.09.2020 obdržela od akcionáře Společnosti protinávrh k záležitostem 
zařazeným na pořad náhradní valné hromady, která se uskuteční dne 25.09.2020 v 9:00 na adrese 
Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1 (dále jen „Náhradní valná hromada“). 

1. Znění protinávrhu 

Akcionář Společnosti navrhuje, aby znění usnesení valné hromady dle bodu 8, písm. c) pozvánky na 

Náhradní valnou hromadu (dále jen „Pozvánka“) znělo následovně: 

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o vyplacení podílu na jiných vlastních zdrojích Podfondu, a to 

tak, že akcionářům držícím investiční akcie B vydaných k Podfondu bude vyplaceno zhodnocení ve 

výši 8,20 % a akcionářům Společnosti držícím investiční akcie D bude vyplaceno zhodnocení ve výši 

0,96 %. Valná hromada určuje, že rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných 

vlastních zdrojích Podfondu je den konání této valné hromady.“ 

2. Odůvodnění protinávrhu 

V usnesení se navrhuje změna rozhodného data pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných 
vlastních zdrojích Podfondu, kterým dle Pozvánky měl být rozhodný den k účasti na valné hromadě, 
tj. den 18.09.2020.  

Nově je navrhován rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích 
Podfondu, den konání Náhradní valné hromady, tj. den 25.09.2020. 

Akcionář má za to, že rozhodným dnem, kdy vznikne práva na výplatu podílu na jiných vlastních 
zdrojích Podfondu by se měl shodovat se dnem, kdy dojde k rozhodnutí o takové výplatě. 

3. Stanovisko statutárního orgánu 

Statutární ředitel Společnosti souhlasí se zněním protinávrhu a o tomto bude hlasováno na Náhradní 

valné hromadě. 

 

V Praze dne 24.09.2020 

 

 

______________________ 

ZDR Investments SICAV a.s. 

CODYA investiční společnost, a.s. 

Ing. Robert Hlava 

Pověřený zmocněnec statutárního ředitele 


