
POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU 

SPOLEČNOSTI CFH investiční fond SICAV, a.s. 
 

DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885, (dále též 

„Investiční společnost“) při výkonu funkce statutárního orgánu  

společnosti CFH investiční fond SICAV, a.s., IČO: 073 17 930, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín,  

186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

23679  

(dále jen „Společnost“) 
 

svolává  

 

Náhradní valnou hromadu  

 

Datum konání: 21.04.2022 od 10:00 hod.  

Místo konání: Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 – Karlín 

 

Důležité upozornění: V případě, že po zveřejnění této pozvánky na Valnou hromadu budou účinná 

nová opatření, která ovlivní nebo mohou ovlivnit konání valné hromady svolané touto pozvánkou, 

vyhrazuje si statutární orgán Společnosti právo tuto pozvánku změnit, odložit datum konání či 

změnit místo konání valné hromady, případně valnou hromadu zcela odvolat. Statutární orgán 

Společnosti si vyhrazuje právo přijmout organizační pokyny za účelem dodržení všech hygienických 

opatření platných v době konání Valné hromady. 

 

Valná hromada, která byla svolána na den 5. dubna 2022 nebyla z důvodu nedosažení kvora 

vyžadovaného zákonem a stanovami Společnosti usnášeníschopná. V souladu s § 414 zákona o 

obchodních korporacích svolává Investiční společnost náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, 

jaký měl být projednán na řádné valné hromadě. 

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání Valné hromady od 9:30 hod. 

Při registraci předloží akcionář – fyzická osoba platný průkaz totožnosti, v případě zastupování 

akcionáře - fyzické osoby kromě platného průkazu totožnosti také písemnou plnou moc s úředně 

ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, 

zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti. Při registraci 

předloží akcionář - právnická osoba aktuální výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti, a v 

případě, že se jednání nezúčastní statutární zástupce i písemnou plnou moc s úředně ověřeným 



podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-

li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti. 

Valné hromady se mohou zúčastnit ti akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno a kteří jsou zapsáni do 

seznamu akcionářů vedeného Společností, rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 

14. 04. 2022. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má 

osoba, která je k rozhodnému dni v seznamu akcionářů zapsaná. V případě zaknihovaných akcií je 

seznam akcionářů nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů. 

V souladu s čl. 6.7 stanov Společnosti se připouští hlasování akcionářů na valné hromadě 

prostřednictvím internetových komunikačních prostředků (email). V případě zájmu akcionáře 

rozhodovat mimo valnou hromadu prostřednictvím emailu, je akcionář povinen vyžádat si do 10 dnů 

od doručení této pozvánky od Investiční společnosti jako svolavatele této valné hromady jedinečný 

kód, který následně uvede ve svém vyjádření.  

Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění 

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s daným druhem akcií Společnosti, 

tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou 

předmětem jednání Valné hromady společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, 

svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh 

nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 5 dnů 

před konáním valné hromady. 

Se zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. S každou zakladatelskou 

akcií je spojen 1 (jeden) hlas. 

S investiční akcií je spojeno hlasovací právo pouze v těch případech, kdy tak stanoví stanovy 

Společnosti, nebo v případech, kdy tak určuje zákon, tj. zejména, pokud zákon ve smyslu ustanovení 

§ 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 

pozdějších předpisů, vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhů akcií. V takovém případě je 

vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat. Je-li s investiční 

akcií spojeno hlasovací právo, pak je s ní spojen 1 (jeden) hlas. 

Upozorňujeme, že na pořad jednání valné hromady je zařazen body 3, o němž jsou oprávněni 

hlasovat akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti i investiční akcie CFH Podfond 1 fondu 

CFH investiční fond SICAV, a.s. O ostatních bodech jsou oprávněni hlasovat pouze držitelé 

zakladatelských akcií. 

Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami. 

 

I. Pořad jednání valné hromady: 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;  

2. Volba orgánů Valné hromady 

3. Rozhodnutí o vytvoření nové třídy investičních akcií k CFH Podfondu 1, CFH investiční fond 

SICAV, a.s. a s tím související změně stanov Společnosti; 

4. Závěr 

 

 



 

 

II. Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění 

 

2. Volba orgánů valné hromady  

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, 

zapisovatele a ověřovatele zápisu.“  

Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada.  

 

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo ve vztahu k tomuto bodu programu 

spojeno pouze se zakladatelskou akcií. 

 

3. Rozhodnutí o vytvoření nové třídy investičních akcií k CFH Podfondu 1, CFH investiční fond 

SICAV, a.s. a s tím související změně stanov Společnosti 

 

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o vytvoření nové třídy investičních akcií vydaných k 

podfondu CFH Podfond 1, CFH investiční fond SICAV, a.s., a to prémiové investiční akcie. V této 

souvislosti valná hromada rozhoduje, že: 

I. se mění čl. 9.9. stanov v následujícím znění: „Společnost může vytvořit následující 

podfondy: podfond CFH Podfond 1 (dále také jako „Podfond 1") a podfond CFH Podfond 2 

(dále také jako „Podfond 2"). Společnost může nabývat majetek na účet Podfondu 1 nebo 

Podfondu 2 v souladu s jejich investiční strategií. K Podfondu 1 lze vydávat prioritní 

investiční akcie, výkonnostní investiční akcie a prémiové investiční akcie. K Podfondu 2 lze 

vydávat investiční akcie A, investiční akcie B a investiční akcie C.“, 

II. se mění čl. 10.1 stanov v následujícím znění: „Společnost vydává sedm (7) druhů kusových 

akcií - zakladatelské akcie, prioritní investiční akcie, výkonnostní investiční akcie, prémiové 

investiční akcie, investiční akcie A, investiční akcie B a investiční akcie C (dále společně jako 

„akcie společnosti"), přičemž platí, že všech šest (6) druhů investičních akcií (dále společně 

jako „investiční akcie") společnost vydává výlučně k podfondům, které jsou zřízeny v 

souladu s těmito stanovami. Prioritní investiční akcie, výkonnostní investiční akcie a 

prémiové investiční akcie vydává společnost k Podfondu 1. Investiční akcie A, investiční 

akcie B a investiční akcie C vydává společnost k Podfondu 2“,  

III. se mění čl. 10.2 stanov v následujícím znění: „Zakladatelské akcie a výkonnostní investiční 

akcie mají podobu listinného cenného papíru a jsou vydány ve formě na jméno. Prioritní 

investiční akcie, prémiové investiční akcie, investiční akcie A, investiční akcie B a investiční 

akcie C mají podobu zaknihovaného cenného papíru a jsou vydány ve formě na jméno.“,  

IV. se mění čl. 13.5. stanov v následujícím znění: „Společnost je oprávněna vydávat k Podfondu 

1 následující druhy investičních akcií: prioritní investiční akcie (dále také jako „PIA"), 

výkonnostní investiční akcie (dále také jako „VIA'') a prémiové investiční akcie (PRIA), 

nevyplývá-li ze znění stanov něco jiného.“,  

V. za čl. 13.7 se vkládá nový článek 13.8. ve znění: „PRIA představují podíl akcionáře na části 

fondového kapitálu Podfondu 1 připadajícím na PRIA (dále také jako „FK PRIA“) a 

dosavadní čl. 13.8 až 13.12. se označují jako čl. 13.9. až 13.13.,  

VI. se mění čl. 14.1. stanov v následujícím znění: „Výkonnostní investiční akcie je převoditelná 

rubopisem a současně smlouvou o koupi investičních akcií. Prioritní investiční akcie, 



prémiové investiční akcie, investiční akcie A, investiční akcie B a investiční akcie C jsou 

převoditelné smlouvou a zápisem do příslušné evidence.“  

VII. se mění čl. 15.23 stanov v následujícím znění: „Pravidla pro distribuci fondového kapitálu 

Podfondu 1 jsou definována z následujících důvodů 

a) Cílem společnosti je poskytnout dvěma druhům investičních akcií (a dvěma skupinám 

akcionářů), a to prémiovým investičním akciím a prioritním investičním akciím, přednostní 

podíl na zisku do určité výše, před ostatními investičními akciemi (a ostatními akcionáři), a 

to výkonnostními investičními akciemi.  

b) Cílem společnosti je poskytnout dvěma druhům investičních akcií (a dvěma skupinám 

akcionářů), a to (i) prémiovým investičním akciím, stanovené minimální zhodnocení 7,6 % 

(sedm a šest desetin procenta) p.a. a (ii) prioritním investičním akciím, stanovené minimální 

zhodnocení 5,1% (pět a jedna desetina procenta) p.a., i v případě, že Podfond 1 nebude 

dosahovat zisku dostatečného ke splnění cíle dle písm. a) výše. Toto stanovené minimální 

zhodnocení 7,6 % (sedm a šest desetin procenta) a 5,1% (pět a jedna desetina procenta) 

p.a. je hrazeno na úkor redistribuovatelné části fondového kapitálu připadajícího na 

výkonnostní investiční akcie.  

c) V případě, že růst fondového kapitálu Podfondu 1 v daném rozhodném období přesáhne 

7,6 % (sedm a šest desetin procenta) p.a z investovaných zdrojů investorů do prémiových 

investičních akcií a 5,1% (pět a jedna desetina procenta) p.a. z investovaných zdrojů 

investorů do prioritních investičních akcií, náleží k fondovému kapitálu připadajícímu na 

prémiové investiční akcie a prioritní investiční akcie bonusová složka zhodnocení 

investovaných zdrojů do výše 0,3% (tří desetin procenta) p.a. Změna fondového kapitálu 

nad zhodnocení prioritních investičních akcií odpovídající součtu minimální a bonusové 

složky (celkem 7,9 % (sedm a devět desetin procenta) a 5,4 % (pět a čtyři desetiny procenta) 

p.a.) se projeví v hodnotě výkonnostních investičních akcií.  

d) Ke splnění výše uvedených cílů je třeba rozdělit fondový kapitál Podfondu 1 na tři části 

odpovídající prémiovým investičním akciím, prioritním investičním akciím a výkonnostním 

investičním akciím.  

e) Změna fondového kapitálu Podfondu 1 může být u právní formy akciové společnosti s 

proměnným základním kapitálem dosažena více způsoby (i úpisy nových investičních akcií, 

odkupy již vydaných investičních akcií, přeceněním aktiv), proto je třeba vše zohlednit pro 

správné stanovení hodnot.  

f) U procentuálního stanovení minimálního, bonusového resp. přednostního zhodnocení je 

důležité stanovení báze (objem zdrojů), ze které se toto procentuální zhodnocení 

vypočítává, což je zohledněno definicí investovaných zdrojů na začátku rozhodného 

období.“ 

 

VIII. se mění čl. 15.24 stanov v následujícím znění: „K provedení základních pravidel distribuce 

fondového kapitálu Podfondu 1 definovaných v odst. 23 tohoto článku zavede 

obhospodařovatel společnosti detailní postup v rámci statutu Podfondu 1.“  

IX. za čl. 15.26 stanov se vkládá nový článek 15.27 ve znění: „Aktuální hodnota PRIA pro 

rozhodné období se určí z vypočtené hodnoty FK PRIAt (fondový kapitál připadající na PRIA 

ke dni, pro který je stanovována aktuální hodnota PRIA).“ 

 

Odůvodnění: Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit vytvoření nové třídy investičních akcií 

k CFH Podfondu 1, CFH investiční fond SICAV, a.s. z důvodu změny tržních podmínek a s tím související 

změnu stanov Společnosti. 

 



 

Hlasování: V souladu se ZOK a stanovami Společnosti je hlasovací právo ve vztahu k tomuto bodu 

programu spojeno se zakladatelskou akcií a investiční akcií k podfondu CFH Podfond 1. 

 

 

V Praze dne 5. dubna 2022 

 

 

Peter Koždoň, pověřený zmocněnec 

DELTA Investiční společnosti, a.s.  

statutárního orgánu CFH investiční fond SICAV, a.s. 


