
Zápis z valné hromady 

Obchodní firma Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

IČO 242 61 386 

Sídlo 

Zápis v obchodním rejstříku 

(dále jen „Společnost") 

Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4 

B 18471 vedená u Městského soudu v Praze 

konané dne 21.06.2022, od 14:00 hodin 

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací 
číslo: 14078 

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENiSCHOPNOSTI A SOUHLAS AKCIONÁŘŮ S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY BEZ SPLNĚNI 
POŽADAVKŮ ZÁKONA 

Diskuse 

Návrh usnesení 

Protinávrhy a námitky: 

Doplnění: 

Hlasování 

Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Daniel Šritr, který 
přivítal přítomné. 

Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni 
akcionáři vlastnící zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 2/3 (dvě třetiny) všech zakladatelských 
akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 14 kusů. 

Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů 
Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 20 kusy zakladatelských 
akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady 
spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 129 159 kusy investičních 
akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věci možnosti 
konání valné hromady i bez splnění požadavků ZOK na její svolání. 

Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí. 

.Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou· doručenou všem 
akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 
30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy 
další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK"). Avšak vzhledem k tomu, že se
valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je
v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná
hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s takovým
postupem souhlas.

Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků 
ZOK na svolání valné hromady. 

Nebyly vzneseny. 

Nenavrženo. 

Pro 
20 hlasů přítomných akcionářů (100 %) 
129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastnících investiční akcie (100 %) 


















