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Stanovy společnosti v platném znění se mění následovně: ----------------------------------------  

 

- dosavadní text článku VI. odst. 10., 13. a 21. se ruší a nahrazuje novým textem 

následujícího znění: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

10. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků ZOK a stanov na svolání valné 

hromady souhlasí-li s tím všichni akcionáři vlastnící zakladatelské akcie a v případech, 

kdy jsou na pořad jednání této valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou akcionáři 

vlastnící investiční akcie oprávněni hlasovat, i všichni tito investiční akcionáři; souhlas 

akcionáře přítomného na valné hromadě se uvede v zápisu z valné hromady; souhlas 

akcionáře, který se valné hromady neúčastní, musí být písemný, přičemž se přiměřeně 

použije ustanovení odstavce 7. tohoto článku.  ---------------------------------------------------  

 

13. Korespondenční hlasování je přípustné za předpokladu, že v pozvánce na valnou 

hromadu byl uveden text návrhu usnesení a podmínky pro korespondenční hlasování. V 

takovém případě je akcionář oprávněn doručit Fondu svůj korespondenční hlas písemně 

v listinné podobě nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře, 

nestanoví-li zákon další požadavky. Korespondenční hlas musí obsahovat výslovné 

vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdržuje, 

jednoznačnou identifikaci akcionáře a určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané 

hlasovací právo. Korespondenční hlas musí být doručen Fondu nejpozději 1 (jeden) 

pracovní den před konáním valné hromady.  -----------------------------------------------------  

 

21. V případě valné hromady, kde dočasně nabývají hlasovacího práva akcionáři vlastnící 

investiční akcie vydané Fondem, je tato valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou 

přítomni akcionáři vlastnící zakladatelské akcie, jejichž počet dosahuje 100 % (slovy: sto 

procent) zapisovaného základního kapitálu Fondu a akcionáři vlastnící investiční akcie 

s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/3 (slovy: jednu třetinu) 

všech vydaných investičních akcií dle druhu akcií (jedna třetina se počítá pro každý druh 

investičních akcií zvlášť) s dočasně nabytým hlasovacím právem. ---------------------------  

 

- dosavadní text článku VI. odst. 23. písm. g) se bez náhrady vypouští; -----------------------  
 

- dosavadní text článku VII. odst. 2. písm. b) se ruší a nahrazuje novým textem 

následujícího znění: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 

b)  schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a smlouvy o administraci, včetně 

schválení jejich změn.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 

- dosavadní text článku VIII. odst. 3., 6. a 8. se ruší a nahrazuje novým textem 

následujícího znění: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 

3. Je-li členem představenstva právnická osoba, zmocní jedinou fyzickou osobu, aby ji jako 

člena představenstva zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřených 

zmocněnců může být pověřeno i více, připouští-li to obecně závazné právní předpisy. 

Pověřený zmocněnec zastupuje Fond samostatně.  ----------------------------------------------  

 

6.  Odměna člena představenstva může být určena následujícími způsoby:  --------------------  
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a) jako pevná částka,  ---------------------------------------------------------------------------------  

b) podílem z průměrné hodnoty fondového kapitálu investičního fondu nebo jeho části 

za účetní období,  --------------------------------------------------------------------------------------  

c) podílem z průměrné hodnoty aktiv investičního fondu nebo jeho části za účetní období,  

d) v závislosti na výkonnosti investičního fondu nad určený ukazatel (benchmark), s nímž 

je výkonnost srovnávána,  ----------------------------------------------------------------------------  

e) v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu tohoto fondu 

připadajícího na 1 investiční akcii,  ----------------------------------------------------------------  

f) podílem z výsledku hospodaření investičního fondu nebo jeho části před zdaněním 

nebo  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

g) kombinací způsobů podle písmen a) až f).  -----------------------------------------------------  

 

8. Odměna představenstva je tvořena úplatou za obhospodařování a administraci Fondu. 

Výše odměny je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a smlouvě 

o administraci.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

- dosavadní text článku XI. odst. 6. věty druhé se bez náhrady vypouští; ---------------------  
 

- dosavadní text článku XV. odst. 13. se ruší a nahrazuje novým textem následujícího 

znění: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

13. Žádost o odkup investičních akcií lze podat kdykoliv. Investiční akcie vydané k podfondu 

J&T Thein podfond Digital se však neodkupují po dobu 3 (tří) let od data vzniku 

podfondu. Žádosti podané v období, ve kterém se investiční akcie neodkupují, se považují 

za podané první pracovní den po skončení tohoto období. Odkoupení investičních akcií 

IAZ vydaných k vydané k podfondu J&T Thein podfond Digital je podmíněno souhlasem 

valné hromady Fondu. Detailní podmínky odkupování investičních akcií jsou 

definovány statutem příslušného podfondu.  -----------------------------------------------------  

 

- dosavadní text článku XVII. odst. 5. a 9. se ruší a nahrazuje novým textem následujícího 

znění: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5. Reálná hodnota nemovitostí a majetkových účasti v majetku podfondu je stanovena vždy 

ke konci každého oceňovacího období daného podfondu, přičemž takto určená hodnota 

se považuje za reálnou hodnotu nemovitostí a majetkových účastí pro období od 

posledního dne účetního období daného podfondu do dne předcházejícímu dni dalšího 

stanovení reálné hodnoty nemovitostí a majetkových účastí, tj. do dne předcházejícího 

datu:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) mimořádného ocenění dle tohoto článku stanov; nebo  -------------------------------------  

b) ocenění ke konci následujícího účetního období.  --------------------------------------------  

 

9. K uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za podfondem, která vznikla v 

souvislosti s její investiční činností v rámci určitého podfondu, lze použít pouze majetek 

v tomto podfondu. Majetek v podfondu nelze použít ke splnění dluhu, který není dluhem 

téhož podfondu.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

- dosavadní text článku XVII. odst. 10. písm. g) se bez náhrady vypouští; --------------------  
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- dosavadní text článku XIX. odst. 1. a 3. se ruší a nahrazuje novým textem následujícího 

znění: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. V případě, že je to v souladu s péčí řádného hospodáře, zejména v případě nedostatku 

investičních příležitostí nebo před ukončením činnosti společnosti jako investičního 

fondu, a současně v případě, kdy Fond disponuje dostatečnými peněžními zdroji, může 

Fond vlastníkům investičních akcií, případně osobě vedoucí příslušný účet zákazníka, 

odeslat výzvu k odkupu, na základě které je vlastník investičních akcií povinen převést 

vlastnické právo k jeho investičním akciím, a to v počtu kusů nebo hrubé částce uvedené 

ve výzvě k odkupu. Za takto odprodané investiční akcie uvedené v předchozí větě se Fond 

zavazuje uhradit aktuální hodnotu, přičemž aktuální hodnota bude určena v souladu se 

statutem příslušného podfondu. ---------------------------------------------------------------------  

 

3. Při odprodeji investičních akcií se má vždy za to, že jako první jsou odprodávány 

investiční akcie akcionářem nejdříve nabyté.  ----------------------------------------------------   

 


