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Běžecká  2407/2,  Břevnov,  169  00 Praha  6
Obchodní  rejstřík  vedený  Městským  soudem

v Praze,  oddfl  B, vložka  21512

idále jen,,Společnost")

NÁVRH sozhooxurívuxÉ  HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER soíux

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálnim zněnim stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcioná'ů mimo valnou hromadu formou per rollam ve

smyslu F3 418 a následujďch  zákona č. 90/2012 Sb, o obchodnich společnostech a díužstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,ZOKaJ. Obraďme se na Vás tímto
s návrhem rozhodnutí  valné hromady Společnosti foímou peí rollam (dále len..Návrh")  Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návíhu hlasovaď

právo, dovoluleme  si Vás íímto požádat o formálni  vyjádření se k němu a jeho doručeni dle níže uvedených podmínek. Každý akcionáí má dále zejm píávo požadovat a
obdržet  vysvětlení týkajcí  se Společnosti nebo ji ovládaných osob, je-li takové vysvětleni potíebné  í)íO posouzeni obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo
na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat  návrhy a píotinávrhy.

Podmínky pío  rozhodování  per íollam

1 Svolavatel rozešle emailem všem ;ikcionářům s hlasovacím právem návrh rozhodnuti  s náležiíostmi dle E3 418 odst. 2 ZOK. Vyládíerí  k Návrhu může učinit
akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionáíů Společnosti k íozhodnému dni. Rozhodným dnem pío určení, zda je akcionář oprávněn vyjádřit  se

k Návrhu, je den určený dle E3 40S ZOK, resp dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné híomadě Spo1ečnost5 přičemž za den konáni valné

hromady se považule den rozeslání Návíhu dle věty prvni Rozhodným dnem í)íO rozhodovám per rollam le 29.12.2022.
2. Vyjádření akcionáře k Návíhu  musí být učiněno řádně a včas, píičemž způsob hlasování akcionáře musi být zaznamenán na foímuláři  -  hlasovacím lístku,

který je pro akcionáře vlastníď zakladatelské akcie přílohou Návrhu, připadně pak ve veřejné listině, pokud se postupule dle E)419 odst 2 ZOK. Vyjádíení

akcionáře k N ávíhu obsahuje výslovné vyládření  akcionáře, zda hlasule pro jednotlivé  rozhodnutí  uvedené v Návíhu, proti němu nebo se hlasováni ve vztahu
k jednatlivému  rozhodnutí  uvedenému v Návrhu zdržule, lednoznačnou identifikaci  akcionáře, určeni akcií, se kterými )e spojeno vykonávané hlasovaci
právo, a podpis akcionáře nebo leho zástupce Čini-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřenim k Illávrhu vždy plnou moc
s úředně ověřeným podpisem Nejsou-li ve vyládření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat  své právo vyjádřit  se k Návrhu,
resp. jejich počet, p1at5 že se akcionář vyjádřil hlasy odpovidajcimi  všem akciím s hlasovacím píávem, kteíé jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu
akcionářů k rozhodnému dni. V souladu s % 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí  valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má
rozhodnuď  akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutl  valné hromady, kterého se vyjádření  týká. < vyládření akcionáře,
které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo  není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíži

3. Lhůta pro doručem vyjádřeni akcionáře )e IO pracovních dní. Není-li hlas akcionáře doíučen do okamžiku uplynuti Ihůty dle věty první, plati, že akcionář

s Návrhem nesouhlasí. K vy%árlřeni akcionáře doručeného po Ihůtě uvedené dle věty prvm se nepřihlíží
4 Statutárni  oígán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí  vyhotoví  zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům.
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Sb. o obchodních  společnostech  a družstvech
Valná  hromada
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V souladu  s % 21 odst.  3 ZOK pohledávka  osoby  za kapitálovou  společností  nemůže  být předmětem  vkladu  do této  společnosti;  započtena

proti  pohledávce  společností  na splacerí  emisního  kursu  může  být  pouze  smluvně.  Smlouva  o započterí  vyžaduje  písemnou  formu  a jep

návrh  schvaluje  valná  hromada  společnosti.

Předmětem  započtení  se mají  stát  následujfď  pohledávky:

a. C}znaČení b. Právni titul c. Výše

pohledávky

d. Splatnost e. Kzapočtemdle
návrhu dohody

Pohledávka  Ing. Ivety

Ječmík  Skuherské  za

Společností

Úplata  dle  Smlouvy  o

postoupem  pohledávek

uzavřené  mezi Stranou  A a

Stranou  B dne  22.12.2022

(dle  ujednání  o úplatě)

57.276.540,70  Kč 31.3.2023 44.170.695,-Kč

Pohledávka  Společnosti

za Ing. Ivetou  Ječmík

Skuherskou

Pohledávka  na splacení

emismho  kurzu  na základě

Pokynu  k úpisu  investičních

akcií  CZ0008045408  ze dne

4.1.2023

44.170.695,  Kč 44.170.695,  -  Kč
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Návrh  dohody  o započtení
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19.1.2023  -  24:00  SEČ Zakladatelské  akcie Nadpolovičrí  většina  všech  akcionářů  vlastnících  zakladatelské  akcíe

UPOZORNĚNÍ!  Právo  hlasoyat  o rozhodnutí  2023-01-19-A  majív  souladu  s aktuálrím  zněním  ZOK a stanov  Společnosti  pouze  akcionáři  vlastnící

zakladatelské  akcie  Společnosti.



Vyjádření  k návrhu  rozhodnutí  2023-01-19-A,  vč. hlasovacího  lístku dle přílohy  Návrhu  Ize doručit.

1.  Korespondenčně  origínál  veřejné  listiny  a hlasovacího  ístku  s úředně  ověřeným  podpisem  na adresu  statutárního  orgánu  Společností:

AVANT  investiční  společnost,  a.s., Hvězdova  1716/2b,  Nusle,  140  00 Praha 4.

2. Osobně  akcionářem  v pracovní  dny 9:00-16:00  v sídle statutárního  orgánu  Společnosti  na adrese:  AVANT  investičrí  společnost, a.s.,

Hvězdova  1716/2b,  Nusle, 140  00 Praha 4, kde bude  ověřena totožnost akcionáře.
3. Elektronicky  bez úředně  ověřeného  podpisu  na elektronickou  adresu  statutárního  orgánu  Společnosti:  info@avantfunds.cz,  kdy vůle

akcionáře  bude  následně  potvrzena  vhodným  způsobem  např.  videokonferencí,  a statutárrí  orgán  tuto  skutečnost  na hlasovací  lístek

potvrdí

Děkuleme Vám za spolupíáci

V Praze dne 5.1.2023
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Ing. Pavel  Hoffman,  zmocněný  zástupce  člena  představenstva  AVANT

Investlční  společnost,  a.s.

Rozdělovmk: Akcionáři  dle seznamu  akcionářů  k rozhodnému  dni 29.12.2022


