Návrhy a protinávrhy
k zále~itostem zaYazeným na poYad valné hromady
Obchodni firma

EnCor Funds SICAV, a.s.

ICO

06760295

Sidlo

Udolni 1724/59, Branik, 147 00 Praha 4

Zapis v obchodnim rejstYiku

B 23196 vedená u M stského

soudu v Praze

(cdalejen..Spolenost")
Slatutarni orgán Spolenosti

timto v souladu s ust. § 362 zákona .

90/2012 Sb., o obchodních spole nostech

a dru~stvech (zákon o

obchodnich korporacich) (dále jen ,ZOK"), uveYejñuje návrhy a protinávrhy k zále~itostem zaYazeným na poYad valné hromady, která se
ude konat

dne 29. 6. 2021, od 10:30 hodin
v sidle spole nosti

AVANT investi ní

spole nost,

a.s., na adrese Rohanské nábYe~i 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Dne 25 6. 2021 byl Spolenosti ze strany akcionáYe dr~iciho zakladatelské akcie (dále jen AkcionáYi"), doruen protinávrh
k 2alezitostem zatazeným na poYad výae uvedené valné hromady ve smyslu § 361 ZOK. Tento protinávrh se konkrétn týká bodu . IX.
navrhovaného poYadu jednání valné hromady, v rámci kterého, má valná hromada hlasovat o pYijeti návrhu nového návrhu na ureni

auditora Spolenosti a Podfondu. AkcionáYpYedlo~il protinávrh, v podobn nového návrhu na ureni auditora Spolenosti a Podfondu.
kdy namístoauditorské spolenosti KPMG eská repubika Audit,s.r.o., IO: 49619187, se sidlem Praha 8, PobYe~ni 648/1a. PS
O0 navrhuje zvolit spole nost

Ernst & Young Audit, s.r.o., I O:

26704153, se sidlem Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1, ev. .

186

KA 401.

Stanovisko statutárniho orgánu k protinávrhu
Statutarní orgán konstatuje, ~e AkcionáYem pYedlo~ený protinávrh byl Spolenosti
projednat.
Statularni orgán vyjadfuje s protinávrhem AkcionáYe spoivajíci

Yädnë doruen

a je mo~né jej na vainé hromadê

v novém návrhu auditora svüj souhlas.

Statutarni orgán konstatuje, ~e Akcionái pYedlo~eny protinávrh zakládá v souladu s ust. $ 17 zákona . 93/2009 Sb. o auditorech a o
2méenie nktervch zákonú. ve znéni pozdjaich pYedpiso (dále jen zákon o auditorech"), a stanov Spolenosti hiasovaci právo
zakladatelským akcionáYüm.

1) Nejprve bude hlasováno o prijeti nového návrhu na urení

auditora ve znéni AkcionáYem pYedlo~eného protinávrthu.

Návrh usneseni

Valn
hromacda
Spolecnostiseuruje auditorem Spoletnosti a Podfondu pro aktuální úetní obdobi spolenost Ernst &Young
ICO:
Audit,
s.r.o.,

26704153,

sídlem Na Florenci

2116/15,

11000 Praha 1,

ev.

.

KA 401

(dálejen,Auditorskáspolenost")."

Hlasováni: V souladu se stanovami Spolenosti je hlasovaci právo s timto bodem programu spojeno se zakladatelskými akciemi
vydanych ke Spolenosti,
pYiem~ pro pYijetí návrhu je vy~adováno schválení nadpoloviní vtainou
hlaso pYitomných akcionáYu
vlastnicich zakladatelské akcie. V této souvislosti upozorñuje statutární orgán akcionáYe na následujíci skutenosti:

ROZHODNÝ DEN
Rozhodným dnem pro úast

akcionáro vlastnicích akcie Spolenosti

Význam rozhodného dne spoivá

v tom, ~e právo úastnit

na valné hromad

je 22. 06. 2021

se valné hromady a vykonávat na ni práva akcionáie má osoba

vedenà jako akcionáY v seznamu akcionáYo k rozhodnému dni.

REGISTRACE AKCIONAXÜ
den konání

dobé od 10:15 hodin. PYi prezenci se

v místé
listiny pYitomných akcionáYü bude probihat
právnické osoby
a osoby opravnéné jednat jménem akcionáYe
toto~nosti,
akcionaY
fyzická osoba prokazuje prükazem
toto~nosti.
akcionáYu
toto~nost
Zástupci
a
prükazem
svoji
z obchodniho rejstYiku
prokazuji tuto skute nost aktuálnim výpisem
moci s uvedeným rozsahem zmocn ní.
zmocn
ni
plnou
a
své
písemnou
toto~nosti
svoji toto~nosl prükazem

Zapis

a

akcionáYü do

v

-

-

-

prokazuji

2) V pYipad.

puvodn1

~e nebude usneseni o pYijeti nového ur ení

návrh ur eni

auditora

pYedlo~ený

statutárnim

auditora ve zn ní

Akcionári pYedlo~eného protinávrhu pYijato, bude projednán

orgánem Spolenosti.

Navrh uSneseni

Valná hromada Spolenosti uruje auditorem Spolenosti a Podfondu pro aktuální úetní období spolenost KPMG eská
republika Audit, s.r.o., ICO: 49619187, se sídlem Praha 8, PobYe~ní 648/1a, PSC 186 00 (dále jen ,Auditorská spolenost")."
Hlasovani V souladu se stanovami Spole nosti je hlasovací právo s timto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akci.
Zaver

Statutarni orgán Spolenosti

uverejñuje v souladu s ust. § 362 ZOK ve spojení s § 406 ZOK a § 369 odst. 2 ZOK návrhy a protinávrhy

stránkách
na
internetových
2
pYed
konánim valné
hromady
Spolenosti
dny
nejpozdji
nttps /www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/a souasn
je zasilá akcionáYüm na adresu elektronické poatyuvedenou v seznamu
dorucene

akconaru. Pro akcionáre Spolenosti jsou dále k dispozici k nahlédnutí v sidle statutámiho orgánu Spolenosti AVANT investini
spole nost,
v

miste

a

a.s., na adrese Rohanské nábYe~í 671/15, Karlin, 186 00 Praha 8, v pracovrni dny v dobë od 9.00 do 16.00 hodina dale pak
v

den konání Yådné valné

hromady.

Datum podpisu

25.06.2021

AVANT investiní spolenost, a.s., len pYedstavenstva
Mgr. Jan Kubin, zmocnný zástupce

