
Návrhy a protinávrhy  
k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady  

 

Obchodní firma AMAP Private Equity Fund SICAV a.s. 

IČO 086 13 893 

Sídlo Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku B 8254 vedená u Krajského soudu v Brně 

(dále jen „Společnost“) 

 

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 362 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uveřejňuje návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, která se 
bude konat 

 

dne 14.12.2020, od 14,00 hodin 

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 

 

Dne 4.12.2020 byl Společnosti ze strany akcionáře MUDr. Viktora Růžičky, nar. 24.7.1965, bytem Vrbová 297/3, Chomoutov, 783 35 
Olomouc (dále jen „Akcionář“), doručen protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad výše uvedené valné hromady ve smyslu § 361 
ZOK. Tento protinávrh se konkrétně týká bodu č. III. navrhovaného pořadu jednání valné hromady, v rámci kterého má valná hromada 
hlasovat o přijetí návrhu nového úplného znění stanov Společnosti. Akcionář předložil protinávrh v podobě nového znění stanov 
Společnosti s vyznačenými změnami oproti návrhu uveřejněnému statutárním orgánem Společnosti, které tvoří přílohu tohoto oznámení. 

 

Stanovisko statutárního orgánu Společnosti 

Statutární orgán Společnosti konstatuje, že Akcionářem předložený protinávrh je akceptovatelný ve všech bodech. 

 

Závěr 

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 362 ZOK ve spojení s § 406 ZOK a § 369 odst. 2 ZOK návrhy a protinávrhy 
doručené Společnosti nejpozději 2 dny před konáním valné hromady na internetových stránkách 
https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně je zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu 
akcionářů. Pro akcionáře Společnosti jsou dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční 
společnost, a.s., na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak 
v místě a v den konání řádné valné hromady. 

 

 

Datum podpisu    7.12.2020 

AVANT investiční společnost, a.s., statutární ředitel 
Mgr. Robert Robek, pověřený zmocněnec, v. r. 
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