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ZPRÁVAO ODMĚŇOVÁNÍ
vypracovaná v souladu s § 121p zákona č. 256/2004 Sb., o podnikáni na kapitálovém trhu,

ve zněni pozdějších předpisů
Tato Zpráva o odměňováni poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě,

poskytnutých nebo splatnýchv průběhuúčetního období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021
Osobám s významným vztahem k Emitentovi, společnosti

Maloja Investment SICAV a. s.

1.

Definice pojmů

Emitent

Osoba uvedená v g 118 odst. 1 písm. a) ZPKT, konkrétně společnost:
Maloja Investment SICAV a. s.

Sídlo: Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha 9
IČO:052 59 797
Zápis v OŘ:Vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 217^6
Účetní období

Přijeti cenných papírů

Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
1. 11. 2016

Emitenta
k obchodováni na

regulovaném trhu
Osoba s významným
vztahem k Emitentovi

Zaměstnanec

Clen představenstva a dozorci rady nebo správní rady, statutární ředitel,
fyzická osoba, která je přímo podřízena vedoucimu orgánu Emitenta
a na kterou jako jedinou tento orgán delegoval obchodní vedeni alespoň
v rozsahu každodenniho řizeni Emitenta jako celku, a zástupci této osoby.
Osoba, která Je s Emitentem v pracovnim poměru nebo v právním vztahu

založenémdohodamio pracích konanýchmimo pracovní poměr.
Politika odměňováni

Dokumentobsahujicizákladní zásadya principyodměňovánipodle § 1211ZPKT,
překládá představenstvo nebo správní rada Emitenta ke schváleni valné
hromadě a poté jako informačni povinnost je určena ke zveřejněni.

Nařízeni GDPR

Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánim osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné
nařízeni o ochraně osobních údajů) .

Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zněni.

ZPKT

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikáni na kapitálovém trhu, v platném zněni.
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2. Osoby s významným vztahem k Emitentovi
Kontrolní orgán
Člendozorci rady:
AlanGútl

(od 1. 1. 2021)

narozen: 13. 5. 1967

vzděláni: vysokoškolské

Člendozorci rady:
Petrus Hermanus Maria Winkelman

(od 1. 1. 2021)

narozen: 8. 12. 1962

vzděláni: vysokoškolské
Clen dozorci rady:
EugenRoden

(od 1. 1. 2021)

narozen: 8. 7. 1949

vzděláni: vysokoškolské
Dozorci rada dohlíží na řádný výkon činnosti Fondu, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně
závaznýmiprávními předpisy.
Dozorci rada dle stanov Fondu:

a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitimni účetní' závěrku a
návrh na rozděleni zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádřeni;

b) předkládá valné hromadě návrhy na určeni auditora k ověřeni účetní' závěrky a konsolidované
účetní závěrky, přip. k přezkoumáni dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů
přijatých k obchodováni na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný
právni předpis;

c) schvaluje statut Fondem nově vytvořeného podfondu;
Dozorci rada se skládá ze tři členů, volených valnou hromadou.

Dozorciradaje schopnáusnášetse, je-li na zasedánipřítomna nadpoloviční většinajejich členů. K přijeti
usneseni je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů dozorci rady. Každý člen dozorci
rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorci rady.
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Rádnázasedánidozorci rady svolávápředseda dozorci rady s uvedením programujednáni, a to zpravidla
šestkrát za rok. V případě, že dozorci rada není svolána po dobu delší než 2 měsice, může o Její svoláni

požádatpředsedu kterýkoliJejičlen, a tos pořadem Jednáni,kterýurči.Předseda dozorciradysvoládozorci
radu také tehdy, požádá-lio to statutární orgán, a to s pořadem jednáni, který statutární orgán určil;
neučini-li tak bez zbytečného odkladu po doručeni žádosti, může ji svolat sám statutární orgán.

PŘEDSTAVENSTVOFONDU
Clen představenstva

(od 1. 1. 2021)

AMISTA investiční společnost, a. s.

IČO:274 37 558
Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ18600
Zastoupeni právnické osoby
Ing Petr Janoušek
Ing. Michal Kusák, Ph. D.

(od 1. 1. 2021 do 30. n. 2021)
(od 30. 11. 2021)

Představenstvo je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedeni Fondu a který zastupuje
Fond navenek. Představenstvo se řídi obecně závaznými právními předpisy, stanovami a statutem Fondu,

resp. jeho podfondů, jsou-li zřízeny. Představenstvo mj. také svolává valnou hromadu Fondu a schvaluje
změny statutu Fondu a jeho podfondú, jsou-li zřízeny. Představenstvo je voleno valnou hromadou Fondu.

V působnosti představenstva je dle stanov Fondu:
.

řídit činnost Fondua zabezpečovatjeho obchodní vedeni,

.

provádět usneseni přijatá valnou hromadou,

.

zabezpečovat řádné vedeni účetnictví Fondu,

.

předkládat valné hromadě ke schváleni řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i
mezitimni účetní závěrku společnosti a návrh na rozděleni zisku nebo úhrady ztrát,

.

svolávat valnou hromadu,

.

vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti Fondu a
stavu jeho majetku,

.

vyhotovovat dalši zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodováni na evropském
regulovanémtrhu a zajišťovat plněnidalších povinnosti, stanovenýchobecnězávaznýmiprávními
předpisy, zejm. ZPKT,
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měnitstanovy Fonduv souladus § 277odst. 2 ZISIF,jde-li o změnupřímo vyvolanou změnouprávní
úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu
stanov,

.

schvalovat změny statutu Fondu a jeho podfondú;

.

rozhodovato všechzáležitostechspolečnosti, kterézákonnebostanovy nesvěřuji jinémuorgánu
společnosti, tedy zejm. dozorčí raděnebovalnéhromaděspolečnosti.

Představenstvo má jediného člena.

Představenstvo určuje základní zaměřeni obchodního vedeni Fondu.
Představenstvo nezřidilo žádný poradní orgán, výbor či komisi.

Vzhledem k tomu, že statutárnimu orgánu nesmi být v souladu s obecně závaznými právními předpisy
týkajícími se obhospodařováni investičních fondůuděloványze strany akcionářů Fondujakékoliv pokyny
týkající se obhospodařováni Fondu, neni statutární orgán oprávněn požádat nejvyšší orgán Fondu v
souladu s úst. § 51 odst. 2 ZOK o uděleni pokynu týkajiciho se obchodního vedeni. Statutární orgán však

může požádat o sděleni nezávazného stanoviska či doporučeni týkajiciho se obchodniho vedeni další
(poradní) orgány Fondu či jiné subjekty, a to za podmínek určených statutem Fondu či vnitřními předpisy
Fondu.

Emitent nezřidil výbor pro odměny.

Odměnastatutárního orgánuza činnostvýkonu funkce v roce 2021je určenajako pevnáčástka20 tis. Kč
měsíčně a variabilní úplatave výši 0, 2 % p. a. z hodnotyaktiv Fondu přesahujicich 500 mil. Kč.
Odměna statutárního orgánu za činnost administrace v roce 2021 je určena jako pevná částka která činí
55 tis. Kčza každýzapočatýměsíc a variabilní úplata, kteráčiní 0, 15% p.a. z hodnotaktiv Fondupřesahující
500 mil. Kč.

3. Informace o veškerých odměnách
Informace o veškerých odměnách, které byly poskytnuty Osoběs významným vztahem k Emitentovi nebo
jsou splatnév přislušném účetním období:

Osobys významnýnnvztahemk Emitentovi
Typ odměny

Předseda správní

rady
Celková výše pevné

a pohyblivéodměny

Člensprávní rady

Statutární orgán

2 480 127, 81, -CZK
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z toho pevná složka
odměny

1224 000, -CZK

z toho pohyblivá

1256 127, 81, -CZK

složkaodměny

[ Hodnotauplatněných
akciineboopci na akcie
Poskytnuté penzijní

výhody
Dalši poskytnuté
odměny

329 950, -CZK

Celkovávýševšech

2 810 077, 81, -CZK

poskytnutých odměn

Výše uvedená celková výše odměny odpovídá Politice odměňováni uveřejněné na webu Emitenta

https://www.amista.cz/povinne-informacea podporuje dlouhodobouvýkonnost Emitenta, konkrétně:
.

podporuje řádné a efektivní řizeni stávajicich i budoucích rizik včetně nákladů na zajištěni
požadovaného kapitálu a likvidity;

.

nepodněcujek podstupovánirizikanad rámecmíry akceptovanéEmitentem;

.

Je v souladu se strategii podnikáni, čili, hodnotami a dlouhodobými zájmy Emitenta.

.

zamezuje a předchází střetům zájmů v souvislosti s odměňováním;

.

zajišťuje, že pohyblivésložky odměnyjako celek neomezuji schopnost Emitenta posílit kapitál.

Výkonnostní kritéria byla zhodnocena následujicim způsobem:
. vyhodnoceni průměrné výše aktiv přesáhla 800 mil. Kč

4.

Přehled roční změny celkové výše odměny

Přehled roční změny celkové výše odměny alespoň za 5 posledních účetnich obdobi, která následuji po dni

přijeti akcii Emitenta k obchodováninaevropskémregulovanémtrhu:
Období

2017

2018

2019

2020

2021

Celková výše
všech

poskytnutých

1134329,CZK

1736 161, -CZK

2329016,CZK

2617885,-

2810077, 81

CZK

CZK

odměn

5. Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie
V příslušném účetním období nebylynabidnutyakcieaniopce na akciižádnéOsoběs významnýmvztahem
kEmitentovi.
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6. Informace o využití práva Emitenta
pohyblivé složky odměny nebo její části

požadovat

vráceni

V souladu s či. 4. 2. 8 Politikyodměňovánije Emitentoprávněnpožadovatvrácenipohyblivésložkyodměny
nebo její části nebo může i v případě přiznané části pohyblivé složky odměny nárok na jeji vyplaceni
zaniknout.

Nároknavýplatu dosud nevyplacenýchčástekpřiznané pohyblivésložkyzanikáv těchtopřípadech:
.

vypovi-li Osoba s významným vztahem kEmitentovi před datem splatnosti některé z částek
přiznané pohyblivé složky pracovní poměr nebo odstoupi-li z funkce; nebo

. jsou-li u Osobys významnýmvztahemk Emitentovi před datem vyplaceni některéz částekpřiznané
pohyblivésložky dánydůvody, pro které by s nim Emitent mohl dle Zákoníku práceokamžitězrušit
pracovní poměr; nebo
.

poruěila-li Osoba s významným vztahem kEmitentovi před datem vyplaceni některé z částek
přiznané pohyblivé složky smlouvu o výkonu funkce podstatným způsobem nebo porušila-li hrubě
jiné povinnosti vyplývající ji z právních předpisů nebo smlouvy.

Emitent může dále rozhodnout o vráceni pohyblivé složky odměny nebo její části také v případech, že
nevykazuje zisk, Emitent se nachází v nepříznivé hospodářské situaci nebo nejsou podstatným způsobem
naplněny finanční a nefinanční ukazatele výkonnosti Emitenta.

Emitent v průběhuúčetnihoobdobí nepožadoval vráceni pohyblivésložky výše uvedenéodměnyani její
části u osob s významným vztahem k Emitentovi.

7.

Informace

o odchylkách od postupu

provádění

politiky

odměňování
Emitent sev příslušném účetním období neodchýlilod Politikyodměňováni.

8. Informace o změně finančních a nefinančních

klíčových

ukazatelů výkonnosti Emitenta
V příslušném účetním období nedošlo ke změněfinančních a nefinančních ukazatelů výkonnosti Emitenta.

9. Informace o změně průměrných odměn všech zaměstnanců
Emitenta
Informace o změně průměrných odměn všech zaměstnanců Emitenta, kteří nejsou Osobami s významným
vztahem k Emitentovi, se stanovenou týdenní pracovní dobou:
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Emitent nemá žádné zaměstnance.

V Prazedne 31. května 2022

Maloja Investment S/CAVa. s.

AMISTAinvestiční spq/lečnost, a. s.
člen představenstva
Ing. Michal Kusák, Ph. D,, pověřený zmocněnec

