ZÁPIS
z jednání řádné valné hromady
obchodní společnosti

Outulnýinvestiční fond s proměnným základním kapitálem,a.s., IČO24823244,
se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, Praha l, PSČ110 00,
zapsanév obchodním rejstříku vedeném u Městskéhosoudu v Praze,oddíl B, vložka 17017
(dálejen "Společnost")
konané dne 27. 6. 2019 od 14:00 hod. v sídle AMISTA investiční společnost, a.s.,
IČO:274 37 558, Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ186 00
Jednání valné hromady zahájila v 14 hod. paní Vendula Šromová, zmocněnec AMISTA IS, která je
individuálním statutárním orgánem Společnosti (dále jen "Zmocněnec"), když přivítala všechny
přítomné.

Zmocněnecuvedl, že dle platnéhoznění stanovSpolečnostije valná hromadaSpolečnostischopnase
usnášet za přítomnosti akcionářů majících nejméně 30 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo
Zmocněnecdále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti,
aktuálního seznamu akcionářů Společnosti a výpisu z evidence zaknihovaných akcií vedených u
Centrálního depozitáře cenných papírů jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají upsáno
celkem 2367 kusůzakladatelskýchakcií najméno,vydanýchjako kusovéakcie,tj. akciebezjmenovité
hodnoty, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, jakož jsou
přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 234333 kusyinvestičních akcií, vydanýchjakozaknihované
kusovéakcie,tj. akciebezjmenovitéhodnoty,s nimižhlasovací právospojenonení, a prohlásil,ževalná
hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Zmocněnecuvedl, že 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 (dálejen
"ZOK").Avšakvzhledemk tomu, žesevalnéhromadySpolečnostiúčastnívšichniakcionářiSpolečnosti,
kteří mají právosejí účastnit,je v souladus úst.§ 411odst. 2 ZOKve spojení s platným zněním stanov
Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři

Společnosti, mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo, vysloví s takovým
postupem souhlas.

Z tohoto důvodu Zmocněnec valné hromadě navrhl ke schválení usnesení následujícího znění:

"Akcionáři Společnostisouhlasí s tím, aby se tato valná hromada Společnosti konala i bez splnění
požadavků ZOKna svolání valné hromady Společnosti."

Vzhledem k tomu, že žádnéprotinávrhy nebyly vzneseny a že na valné hromadě byli stále přítomni
akcionáři disponující 100 % všech akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, a hlasů, vyzval Zmocněnec
akcionáře k hlasování o navrženém usnesení.

Všichni akcionáři Společnosti mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo
vyjádřili svůj souhlas s konáním této valné hromady Společnosti i bez splnění požadavkůZOK na
svolání valnéhromadySpolečnosti, když hlasovalitakto:
pro
proti

100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů)
o

zdržel se

o

S ohledem na to, že byly splněnyvšechnyformální požadavkypro konání valné hromady Společnosti,
seznámil Zmocněnec valnou hromadu s programem jednání valné hromady:
Program jednání valné hromady:

l. Volba orgánůvalné hromadySpolečnosti
2. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu

jejího majetku za účetní období roku 2018(dálejen "Účetníobdobí")
3. Projednání zprávy o vztazích za Účetní období

4. Projednání zprávykontrolního orgánuSpolečnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní
období

6. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu
ztráty neinvestiční části Společnosti za Účetní období.
7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu
ztráty investiční části Společnosti za Účetní období
8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrkuza aktuální účetní období

9. Závěr

l. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Po zahájení valnéhromadyZmocněnecseznámilvalnou hromadus návrhem na obsazení orgánůvalné
hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním

hlasů,tedy abydo funkce předsedy řádné valné hromady byla zvolena paní Vendula Šromová(dálejen
"Předseda"), který budezároveňv souladu s úst. § 422 ZOKověřovatelem zápisua osobou provádějící
sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele pan Pavel Zajíc. Oba navrhovaní kandidáti byli

poučeni o řádném výkonu funkce a s výkonem funkce vyslovili předem svůj souhlas. Totožnost
uvedenýchosob byla ověřena jejich platnými občanskýmiprůkazy.
Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navržených kandidátech en bloc,

a to aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.
Oba dva navržení kandidáti byli schváleni a ujali se svých funkcí na valné hromadě Společnosti, když
hlasovala takto:

pro
100 % hlasů přítomných
proti O
zdržel se O

2. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu
jejího majetku za účetní období roku 2018

Statutární orgánje dle obecně závaznýchprávních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat
zprávu o podnikatelskéčinnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Tuto
zprávy předkiádá valné hromadě, aby se sn; mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva byla

akcionářům zpřístupněna v dostatečnémpředstihu před konáním valnéhromady[jako součástvýroční
zprávySpolečnosti,v sídle AMISTAISa takév místě a v den konání valnéhromady), a akcionářitak měli

možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu formálně
vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodujednání, který zní:
"Valnáhromadaberenavědomí zprávustatutárního orgánuo podnikatelskéčinnostiSpolečností a
o stavu Jejího majetku za Účetní období."

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení
návrhu usnesení aklamad, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

ValnáhromadaSpolečnostischválilavýšeuvedenéusnesení, když hlasovalatakto:
pro

100 % hlasů přítomných (tj. 100% všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti O
zdržel se O

3. Projednání zprávy o vztazích za Účetní období

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat
zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami

ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "zpráva o vztazích") za uplynulé období. Tuto zprávu
předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva o vztazích byla
akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady tjako součástvýroční
zprávySpolečnosti, v sídle AMISTA ISa takév místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli
možnost se s ní seznámit,navrhuje se, abyvalná hromada přijala usnesení, kterým zprávu o vztazích
formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámilvalnou hromadus návrhemusnesení k tomuto bodujednání, kterýzní:
"Valnáhromadabere na vědomí zprávuo vztazích za Účetníobdobí."

Vzhledem k tomu, že žádnýprotinávrhproti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalose o schválení
návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

ValnáhromadaSpolečnostischválilavýšeuvedenéusnesení, když hlasovalatakto:
pro

100% hlasůpřítomných (tj. 100% všech hlasůspojenýchse zakladatelskýmiakciemi)

proti
zdržel se

o
o

Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen
předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné
o konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávěo vztazích
za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu
ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým
tuto zprávuformálněvezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodujednání, který zní:
"Valnáhromada bere navědomí zprávukontrolního orgánuSpolečnostio výsledcích jeho kontrolní
činností, včetněpřezkoumání řádné účetní závěrkySpolečnosti, stanoviska ke zprávěstatutárního
orgánuo podnikatelskéčinnostiSpolečnostia o stavuJejího majetku, stanoviskakezprávěo vztazích
a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společností na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty
Společnosti za Účetníobdobí."

Vzhledem k tomu, že žádnýprotinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení
návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.
Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro

100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti
zdržet se

o
o

4. Projednání zprávykontrolního orgánuSpolečnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti
Kontrolní orgán Společnostije dle obecnězávaznýchprávních předpisů a stanov Společnosti povinen
předložit valné hromaděsvévyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné
o konsolidovanéúčetní závěrkySpolečnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávěo vztazích
za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu
ztráty Společnostiza příslušné účetní období. Navrhujese, abyvalná hromadapřijala usnesení, kterým
ťuřo zprávu formálně vezme na vědomí.
Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

"Valnáhromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánuSpolečností o výsledcích jeho kontrolní
činnosti, včetněpřezkoumání řádné účetní závěrkySpolečnosti, stanoviska ke zprávěstatutárního
orgánuo podnikatelskéčinnostiSpolečností a o stavujejího majetku, stanoviskakezprávěo vztazích
o stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty
Společnosti za Účetní období."

Vzhledem k tomu, že žádnýprotinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení
návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.
Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro

100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti

o

zdržel se

o

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní

období
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit
valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné

účetní období. Účetní závěrkaa výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrnězachycuje
výsledek hospodaření Společnosti za Účetníobdobí, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dní
Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž
přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní
závěrku a výsledek hospodaření Společností za Účetní období schválila.

Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s úst. §164 odst. l zákona č.
240/2013Sb., o investičních společnostecha investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetně
o majetkověmajetek a dluhyze své investiční činnosti (dálejen "investiční částSpolečností") od svého
ostatního jmění (dálejen "neinvestiční částSpolečnosti").
Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:

"Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti z její
neinvestiční i investiční činnosti za Účetní období."

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení
návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

ValnáhromadaSpolečnostischválilavýše uvedenéusnesení, když hlasovalatakto:
pro

100% hlasůpřítomných (tj. 100% všech hlasůspojenýchse zakladatelskýmiakciemi)

proti O
zdržel se O

6. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu
ztráty neinvestiční částiSpolečnostiza Účetníobdobí.

Statutární orgán je dle obecnězávaznýchprávních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit
valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období.
Navrhuje se, aby ztráta neinvestiční části Společnosti ve výši O Kč byla převedena na účet neuhrazená

ztráta minulých období. Uvedený návrh byl téžodsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se
navrhuje, abyvalná hromada předložený návrhschválila.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodujednání, který zní:
"Valnáhromada schvaluje, aby ztráta neinvestiční částí Společnostiza Účetníobdobí ve výši -O Ke
bylapřevedena na účetneuhrazenáztrátaneinvestiční částí Společnostiminulýchobdobí."
Vzhledemk tomu, že žádnýprotinávrh proti tomuto usnesení nebylvznesen, hlasovalo se o schválení
návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

ValnáhromadaSpolečnostischválilavýše uvedenéusnesení, když hlasovalatakto:
pro

100% hlasůpřítomných (tj. 100% všech hlasůspojenýchse zakladatelskýmiakciemi)

proti O
zdržel se O

7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánuSpolečnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu
ztráty investiční částiSpolečnostiza Účetníobdobí

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit
valné hromaděke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhraduztráty za příslušné účetní období.
Navrhuje se, aby zisk investiční části Společnosti ve výši 307 095 626, 54 Kč byl převedena na účet
nerozdělenýziskminulýchobdobí.

Předseda seznámilvalnou hromadus návrhemusnesení k tomuto bodujednání, který zní:
"Valná hromada schvaluje, aby zisk investiční části Společnosti za Účetní období ve výši 307 095
626,54 Kebylpřeveden na účetnerozdělenýziskinvestiční částiSpolečnostiminulýchobdobí. <f
Vzhledem k tomu, že žádnýprotinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení
návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

ValnáhromadaSpolečnostischválilavýše uvedenéusnesení, když hlasovalatakto:
pro

100% hlasůpřítomných (tj. 100% všech hlasůspojenýchse zakladatelskýmiakciemi)

proti O
zdržel se O

8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období

Předseda přednesl návrh statutárního orgánu Společnosti na určení auditora pro účetní závěrku za
aktuální účetní období, jímž se má státspolečnost NEXIAAP a.s., IČO48117013, se sídlem Sokolovská
5/49, Praha 8, PSČ186 00.
Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:
" Valná hromada určuje auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní obdoba a to společnost NEXIA

AP a. s., IČO48117013, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ186 00. fí
Vzhledem k tomu, že žádnýprotinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení
návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.
Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

pro

100% hlasů přítomných (tj. 100% všech hlasůspojených se zakladatelskýmiakciemi)

proti O
zdržel se O

9. Závěr
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly

ani žádnépřipomínky, dotázal se Předseda přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu
valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl,
prohlásil program valné hromady v 15 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání
valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

V Praze dne 27. 6. 2019
Předseda:

VendulaŠromová

Přílohy
l) Listina přítomných
2) Seznam akcionářů

3) VýpiszCDCP

Zápisová :

/ P vel Zajíc

Listina přítomných akcionářů
na valné hromadě

obchodní společnosti
Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.,

IČO24823244,
se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, Praha l, PSČ110 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17017

konané dne 27. 6. 2019 od 14:00 hod. v sídle AMISTA investiční společnost, a. s., IČO:274
37 558, Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ186 00
Firma/iménoakcionáře

číslo sídío/Adresa akcionáře

Čísetné

Počet akcií

označení akcie

Hlasovací

právo a počet

(zmocněnec, je-li akcionář
zastoupen)

hlasů
Hromadná

Ing. Svatoslav Outulný
datum narození:

11. 11. 1973

listina č. 001,
nahrazující 2
347 ks
kmenových

2347
kusových

ANO

akcií, s

akcií

2 347 hlasů

pořadovým
číslem 001-2

č. p. 117, 675 71 Ocmanice,

347

dříve bytem č. p. 183, 675 76,
Hartvíkovice

Zaknihované
investiční akcie
ISIN

228802

CZ0008041860
Hromadná
listina č. 002,

nahrazující 20
ks kmenových

2.

ORBIA, spol. s. r. o.,
Truhlářská 1108/3, 110 00
Praha l

20 kusových
akcií

akcií, s

20 hlasů

pořadovým
číslem 2 348 2367
Zaknihované
investiční akcie

ISIN
CZ0008041860

ANO

1980

Podpis

Svatoslav Outulný
datum narozeníZaknihované

17. 10. 1948
č. p. 115, 675 76
Hartvíkovice, dříve bytem

1176

investiční akcie

ISIN
CZ0008041860

č. p. 183, 675 76,
hlartvíkovice
Kateřina Outulná, raz.

Hejátková, č. p. 117, 675 71
Ocmanice, dříve bytem č. p.
99, 675 71, Ocmanice

Zaknihované
investiční akcie

ISiN
CZ0008041860

^?^*-.

1091

Zaknihované

5.

Jiří Valeš, Mohelno č. p. 577 investiční akcie
ISIN
67575 Mohelno

321

CZ0008041860

6.

7

8.

Bohumil Chadim, Hloužkova

Zaknihované
investiční akcie

č. p. 1643, 67602 Moravské
Budějovice

ISIN
CZ0008041860

Ing. Stanislav Chládek,

Zaknihované
investiční akcie

Hudečkova 2036/1B, 14000
Praha 4-Krč

ISIN
CZ0008041860

Miroslav Lukšík, Lysá č. p.

Zaknihované
investiční akcie

547, 76311Želechovicenad
Dřevnicí

ISIN

321

321

321

CZ0008041860

Předseda valné hromady:

Zapisovatel:

Vendula Šromová

Payé! jíc

^^

SEZNAM AKCIONÁŘŮ
obchodní společnosti Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
IČO:24823244,

sesídlem Truhlářská 1108/3, PSČ11000 Prahal, zapsanév obchodním rejstříku vedeném u Městskéhosoudu v Praze, oddíl B,vložka 17017
Firma/Jménoakcionáře

Ing. Svatoslav Outulný

Sídlo/Adresa

Číslo bankovního účtu

Jmenovitá

akcionáře

akcionáře

hodnota
jedné akcie

Ocmanice 117,
67571, Náměšť
nad Oslavou

19-7752930237/0100

kusové

ORBIA, spol. s r. o.

42/14, PSČ110
00

Druh akcie

Forma

E-mail

akcie

Hromadná listina č. 001, nahrazující

2 347 ks kmenových akcií,
s pořadovým číslem 001 - 2 347

Praha - Staré

Město, Kaprova

Číselné označení akcie

zakladatelské akcie

najméno

s. outulny@outulny. cz

zakladatelské akcie

najméno

s. outulny@outulny. cz

Hromadná listina č. 002, nahrazující
107-2505880217/0100

kusové

20 ks kmenových akcií, s pořadovým
číslem 2 348 - 2367

Výpis ze seznamuakcionářůbyl pořízen ke dni 20. 6. 2019.

Přílohou tohoto dokumentuje Výpiszesamostatnéevidencezaknihovanýchinvestičních akcií k témuždni.

Ing. Petr Já u'ek, pověřený zmocněnec
AMISTAinvestiční sp lečnost, a.s., statutární ředitel

Outulný investiční fond p oměnnýmzákladním kapitálem,a.s.

Podepsal Centrální depozitář cenných
papíru, a. s.

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ
CENNÝCH PAPfRŮ

Datum: 28.11.2019 14:42:10
Důvod:Důvěryhodnostdokumentu
Místo: Praha, -CZ

PROTOKOL O VÝSLEDKUSLUŽBY
VÝPISZ EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU
Kódslužby:
Číslo požadavku:
Datum a čas zpracováni:
Vynaložený nákladza službu
dle Ceníku CDCP-

F13
9888734
28. 11.2019, 14:34:08
766. 00 Kč

Zadané vstupní parametry služby
Požadované datum výpisu:

20. 06. 2019

Označení emise:

CZ0008041860

Druh výpisu:

B - majitel i správce

Evidenční informace emise

ld. 6. emitenta

0024823244

Názevemitenta

Outulný investičnf fond s proměn ným základním kapitálem, a. s.
Truhlářská 1108/3

11000 Praha 1

Adresa

CZE

Zkrácenýnázev

OUTULNÝIFPZK

Počet CP v emisi

234 333

Počet C P na účtech

234 333

Objem emise

o

Objem emise na účtech

o

Nominální hodnota

o

Měna nominálu

CZK

Převoditelnost

O - bez omezení převoditelnosti

Forma CP

C - neurčeno-CDCP vede seznam akcionářů

Druh CP

520 - CP fondu FoKI - akcie

Místo registrace

004

Podoba CP

K - zaknihované CP

Kotace

1 -je registrována na reg.trhu

Výsledek služby
Číslo evidence
3000001

Název evidence

K datu

Evidence Centrálního depozitáře

Počet účtů

20. 06. 2019

Centrální depozitář cenných papliti. as,, Rvb a 14 i 10 05 Piaha 1
T -1420 221 832 803, F +420 224 814 193
cdcp@pse.cz. vmnv. cdcp. cz

K asitikace. ^

Sir. 1 z 1

8

CENTRÁLNÍDEPOZITÁŘ
CENNÝCH PAPÍRŮ

VÝPISZ EMISEVC.ZÁSTAVA P N K ZADANÉMUDAT
Číslo evidence Názevevidence

K datu

Počet účtů

3000002

Samostatná evidence SSD MF ČR

20. 06.2019

o

3000003

Samostatná evidence PL IS Axa, a. s.

19. 12. 2014

0(**)

6150001

Raiffeisenbank International Ag. - Navazující evidence

20. 06. 2019

o

6190001

SAB o. c. p., a. s. - Navazující evidence

20. 06. 2019

o

8700001

J&T BANKA, a. s. - Navazující evidence

20. 06.2019

o

8770006

Navazující evidence Českáspořitelna, a. s.

20. 06.2019

o

9020005

Navazující evidence Komerční banka, a. s.

20. 06.2019

o

9020010

Navazující evidence Komerční banka, a. s.

20. 06.2019

o

9020011

Navazující evidence - Komerční banka, a. s.

20. 06. 2019

o

9130004

Navazující evidence Českáspořitelna, a. s.

20. 06.2019

o

9270002

Navazující evidence BH Securities a. s.

20. 06.2019

o

9280009

Navazující evidence Československáobchodní banka, a.s.

20. 06.2019

o

Navazující evidence The Hongkong and Shanghai Banking

20. 06.2019

o

9280012

Navazující evidence Československáobchodní banka, a.s.

20. 06.2019

o

9280014

Navazující evidence HSBC Bank plc

20. 06.2019

o

9280015

Navazující evidence REDSIDE investiční společnost, a. s.

20.06. 2019

o

9280016

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s. - Navazující evidence

20.06. 2019

OD

9630001

Navazující evidence PatnáDirect, a. s.

20.06.2019

o

9630002

Roklen360 a. s.

20. 06.2019

o

9630003

ATLANTA SAFE. a. s- Navazující evidence

20. 06. 2019

0(*)

9630004

RSJ Securities, a. s- Navazující evidence

20. 06. 2019

OD

61858374

Navazující evidence FIO banka a. s.

20. 06.2019

o

1000039

Základní evidence SCP

20. 06. 2019

o

8000018

Českáspořitelna, a. s, - OPF

27.08. 2006

on

8000026

Československáobchodní banka, a. s. - OPF

31. 12. 2006

0(**)

8000034

Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF

09. 01. 2004

0(**)

8000042

Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF

01. 07. 2010

OD

8000069

ČPINVESTinvestiční společnost, a.s. - OPF

18. 12. 2011

0(")

8000077

Citicorp investiční společnost, a. s. - OPF

22. 12. 2003

0(**)

8000085

Investiční kapitálová společnost KB, a. s. - OPF

25.06. 2010

on

8000093

CREDITSUISSEASSETMANAGEMENTinv.spol., a. s.

31. 12. 2008

0(**)

8000107

AXA investiční společnost a. s. - OPF

10. 07.2011

0(**)

8000115

Realtia investiční společnost a. s. - OPF

20. 05. 2009

0(")

8000131

FINESKOinvestiční společnost, a.s. - OPF

13. 12.2011

0(**)

49279866

Navazující evidence ING Bank N.V. org. složka

01. 07. 2013

o

9280013

Corporation Limited

óa služby F 3

Čislopožadavku 9888734

Sil 2 z

Klasifikaci. ' 4

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ
CENNÝCH PAPÍRŮ

VYPIŠZ EMISE VČ.2ASTAV A PPN K ZADANÉMU DATU
3000001 - Evidence Centrálního de ozitáře
UČET POŘADOVÉČÍSLO 1

Typ účtu

21 - účet vlastník

Stav účtu

1 - volný účet

Typ správy
Počet CP celkem

228 802

Z toho početvolných CP

210802

Z toho počet CP zatížených jinými právy

18000

ID osoby v CDCP

7311114536

ld.6. osoby

7311114536

Typ osoby

1 - fyzická osoba

Země bydliště pro daňové účely
Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název
Adresa

iv Svatosti

Hartvíkovice 183
67576 Hartvíkovice

C2E
Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název

Outulný Svatoslav

Adresa

Hartvíkovice 183
67576 Hartvíkovice

CZE
SKUPINAPRÁVPOŘADOVÉČÍSLO 1

k datu: 20. 06. 2019

Početzatížených CP

18000

Číslo zástavy

600100018168

Číslomateřské zástavy
Typ zástavního práva

1 - smluvní zástavní právo

Výše zajištění pohledávky

73 000 000

Typ zajištěni pohledávky

A - s přesně specifikovanou výší Jistiny

Druh zajištění pohledávky

1 - úvěr

Měna pohledávky

CZK

Datum splatnosti pohledávky

31. 08. 2019

Datum zápisu zástavy do evidence

30. 05. 2019

Datum uzavřeni smlouvy

13.09. 2018

Datum vzniku nebo poslední změnyzástavního
práva

05.06.2019

Kód služby F 11

Číslo požadavku 9888734

Stí 32 12

Klasifikace 4

CENTRÁLNÍDEPOZITÁŘ

CENNÝCHPAPÍRŮ

VÝPISZ EMISE VČ.ZÁSTAVA

PN K ZADANÉMU DATU

Datum požadovanéhozánikuzástavy

Č.j. navazujícího dokumentu

ID osoby v CDCP

0027752348

Id.č. osoby

0027752348

Typ osoby

2 - právnická osoba

Země bydliště pro daňovéúčely

CZE

Adresa
Příjmení, jméno, titul / Název

Bites Industrial Park a.s

Adresa

67401 Horka-Domky, Třebíč

Komenského nám. 1342/7

CZE
Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název

Bites Industrial Park a.s

Adresa

67401 Horka-Domky, Třebíč

Komenského nám. 1342/7

CZE

Pokud není vyplněnaosoba s právem na účastna valné hromadě,náleží toto právovlastníkovi CP.

Typ podílníka

V - věřitel

Podíl

1/1

ID osoby v CDCP

0024823244

Id.č. osoby

0024823244

Typ osoby

2 - právnickáosoba

Země bydliště pro daňovéúčely
Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název

Outulný uzavřený investiční fond, a.s.
Truhlářská 1108/3

Adresa

11000 Praha 1

CZE
Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název

Outulný uzavřený investiční fond, a.s.

Adresa

Truhlářská 1108/3
11000 Praha 1

CZE

Typ podílníka

P- pódii na výnosech

Podíl

1/1

ID osobyvCDCP

7311114536

Id.č. osoby

7311114536

Typ osoby

1 - fyzická osoba

ssužby:f 1
Číslo požadavku 988S734

Sir 4 z 12

Klasifikace' 4

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ
CENNÝCH PAPÍRŮ

VÝPISZ EM SE VC.ZASTAVA PPN K ZADANÉMUDATU
Zeměbydliště pro daňovéúčely
Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název

Outulný Svatoslav

Adresa

Hartvikovice 183
67576 Hartvíkovice

CZE
Doručovací adresa
Příjmení, jméno, titul / Název

Outulný Svatoslav

Adresa

Hartvíkovice 183
67576 Hartvíkovice

CZE
OSOBY S PRÁVEM ÚČASTINA VH S

CENNÝMIPAPÍRY ZATÍŽENÝMIJINÝMIPRÁVY

k datu: 20. 06. 2019

Počet CP

18000

Podíl

1/1

Číslo zástavy, ze které vznikl nárok

600100018168

ID osoby v CDCP

7311114536

OSOBYS PRÁVEMNA VÝNOSS CENNÝMI
PAPÍRY ZATÍŽ NÝMI JINÝIWIPRÁVY

k datu: 20.06.2019

Počet CP

18000

Podíl

1/1

Číslo zástavy,ze které vznikl nárok

600100018168

ID osoby v CDCP

7311114536

Kód služby F 13
Ci&lo požadavkti 9888734

Str 5^ 1.

Klas ifikace' 4

CENTRÁLNÍDEPOZITÁŘ
CENNÝCH PAPÍRŮ

VÝPISZ EMISE VČ.ZÁSTAVA PPN K ZADANÉMU DATU
ÚČETPOŘADOVÉČÍSLO 2

Typ účtu

21 - účetvlastníka, který je klientem účastníka

Stav účtu

1 - volný účet

Typ správy
Počet CP celkem

1 980

Z toho počet volných CP

1 980

Z toho počet CP zatížených jinými právy

o

ID osoby v CDCP

0027732509

Id.č. osoby

0027732509

Typ osoby

2 - právnická osoba

Země bydliště pro daňovéúčely

CZE

Adresa
Příjmení, jméno, titul / Název

ORBIA, spol. s r. o.

Truhlářská 1108/3
Adresa

11000 Praha 1

CZE
Doručovací adresa
Příjmení, jméno, titul / Název

ORBIA, spol. s r. o.

Adresa

61900 Brno

Bohunická 133/50
CZE

Kód si žby F 13
Cislopožadavki S8S8734

Str óz 1;

Klasrfikface: 4

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ
CENNÝCH PAPÍRŮ

VÝPIS2 EMISE VC. ZASTAV

PPN K ZADANÉMU DATU

ÚČETPOŘADOVÉČÍSLO 3

Typ účtu

21 - účetvlastníka, který je klientem účastníka

Stav účtu

1 - volný účet

Typ správy
Počet CP celkem

1 176

Z toho počet volných CP

1 176

Z toho počet CP zatížených jinými právy

o

ID osoby v CDCP

481017446

Id. č. osoby

481017446

Typ osoby

1 - fyzická osoba

Země bydliště pro daňovéúčely
Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název
Adresa

Svatoslav
Hartvíkovice 183
67576 Hartvíkovice

CZE
Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název

Outulný Svatoslav

Adresa

67576 Hartvikovice
CZE

Hartvfkovice 183

Kód služby F-n

Číslo požadavku: 9888734

tr 7? 1

Klasifikace 4

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ
CENNÝCH PAPÍRŮ

VYPIŠ Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU
ÚČETPOŘADOVÉČÍSLO 4

Typ účtu

21 - účetvlastníka, který je klientem účastníka

Stav účtu

1 - volný účet

Typ správy
Počet CP celkem

1 091

Z toho počet volných CP

1 091

Z toho počet CP zatížených jinými právy

o

ID osoby v CDCP

7554221488

Id.č. osoby

7554221488

Typ osoby

1 - fyzickáosoba

Zeměbydliště pro daňovéúčely
Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název
Adresa

Kateřina
Ocmanice 99
67571 Náměěť nad Oslavou

CZE
Doruéovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název

Hejátková Kateřina

Adresa

Ocmanice 99
67571 Náměšť nad Oslavou

CZE

Kód ilužby F 13
Číslo požadavku 988873

Sir 8 z 12

Klasifikace: 4

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ
CENNÝCHPAPÍRŮ

VÝPISZ EMISE VČ.ZÁS AV A PPN K ZADANÉMU DATU
ÚČETPOŘADOVÉČÍSLO 5

Typ účtu

21 - účet vlastník

Stav účtu

1 - volný účet

Typ správy
Počet CP celkem

321

Z toho počet volných CP

321

Z toho početCP zatížených jinými právy

o

ID osoby v CDCP

7207053942

Id.č. osoby

7207053942

Typ osoby

1 - fyzickáosoba

Země bydliště pro daňové účely

CZE

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název

Valeš Jiří

Adresa

67575 Mohelno
CZE

Mohelno 577

Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název

Valeš Jiří

Adresa

67575 Mohelno
CZE

Mohelno 577

ód služby F 13

Čislopožadavku 9S8873"'!

Str 9 z 12

Klasifikace 4

CENTRÁLNÍDEPOZITÁŘ
CENNÝCH PAPÍRŮ

VÝPISZEMI E VČ.ZASTAV A PPN K ZADANÉM DATU
ÚČETPOŘADOVÉČÍSLO 6

Typ účtu

21 - účet vlastníka, který je l<

Stav účtu

1 - volný účet

Typ správy
Počet CP celkem

321

Z toho počet volných CP

321

Z toho počet CP zatížených jinými právy

o

ID osoby v CDCP

470829443

id.č. osoby

470829443

Typ osoby

1 - fyzickáosoba

Země bydliště pro daňové účely

CZE

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název

Chadim Bohumil

Adresa

67602 Moravské Budějovice
CZE

Hloužkova 1643

Doruéovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název

Chadim Bohumil

Adresa

67602 Moravské Budějovice

Hloužkova 1643
CZE

Kód služby M 3
Lislo požadavku 9888734

Str 10 z 12

Klasifikace: 4

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ
CENNÝCH PAPÍRŮ

VÝPI Z EMISEVČ.2Á T V A PPN K ZADANÉMU ATU
ÚČETPOŘADOVÉČÍSLO 7

Typ účtu

21 - účetvlastníka, který je klientem účastníka

Stav účtu

1 - volný účet

Typ správy
Počet CP celkem

321

Z toho počet volných CP

321

Z toho počet CP zatížených jinými právy

o

ID osoby v CDCP

7502284548

ld. 6. osoby

7502284548

Typ osoby

1 - fyzická osoba

Země bydliště pro daňové účely
Adresa
Příjmení, jméno, titul / Název

Chládek Stanislav Ing.

Hudečkova 6. p. 2036/1B
Adresa

14000 Praha 4-Krč

CZE
Doručovací adresa
Příjmení, jméno, titul / Název

Chládek Stanislav Ing.

Hudečkovač. p.2036/1 B
Adresa

Kód služby F:13

Čistopožadavku 988873'!

14000 Praha 4-Krč
CZE

Sir 11 / 12

Klasifikace ^

CENTRÁLNÍDEPOZnAft
CENNÝCH PAPfRŮ

VYPIŠ2 EMISE Č.ZÁSTAVA PPN K ZADANÉMUDATU
ÚČETPOŘADOVÉČÍSLO 8

Typ účtu

21 - účetvlastníka, který je klientem účastníka

Stav účtu

1 - volný účet

Typ správy
Počet CP celkem

321

Z toho počet volných CP

321

Z toho počet CP zatížených jinými právy

o

IDosobyvCDCP

501027066

Id.č. osoby

501027066

Typ osoby

1 - fyzickáosoba

Země bydliště pro daňové účely

CZE

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název

Lukšik Miroslav CSc.

Adresa

Lysá 547
76311 Želechovice nad Dřevnici

CZE
Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název

Lukěik Miroslav CSc.

Adresa

76311 Zelechovice nad Dřevnicí

Lysá 547
C2E

ód služby: f 13

Čislapožadavku' 9888734

Sil. 12 z 12

KlasifiK ce: 4

NÁVRH
statutárního orgánuobchodní společnosti
Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., IČO24823244,
se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, Praha l, PSČ110 00,

zapsanév obchodním rejstříku vedeném u Městskéhosoudu v Praze, oddíl B, vložka 17017 (dálejen
"Společnost")

Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s úst. § 164 odst. l zákona č.

240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů,
účetněa majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dálejen "investiční částSpolečnosti")
od svého ostatního jmění (dále jen "neinvestiční část Společnosti").
l.

Návrhna rozdělení zisku, resp. úhraduztráty neinvestiční částiSpolečnosti za účetní období
roku 2018(dálejen "Účetníobdobí")
K poslednímu dni Účetního období Společnost vykázala hospodářský výsledek své neinvestiční
částiza Účetníobdobí ve výši 0,- Kč. Statutární orgánSpolečnosti proto považuje rozhodování
o něm za bezpředmětné.

Návrh na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty investiční části Společnosti za účetní období
roku 2018(dálejen "Účetníobdobí")
K poslednímu dni Účetního období Společnost dosáhla zisku své investiční části za Účetní

období ve výši 307 095 626, 54 Kč. Statutární orgán Společnosti navrhuje valné hromadě, aby
ziskinvestiční částiSpolečnostiza Účetníobdobí rozdělilanásledujícím způsobem:
Zisk investiční částiSpolečnosti k rozdělení:

307095626, 54Kč

Převod zisku na účet nerozdělený zisk investiční části Společnosti
minulých období:

307 095 626,54 Kč

Návrh na určení auditora

Statutární orgánSpolečnosti navrhujevalné hromadě,aby určila auditorem pro účetní závěrku
za aktuální účetní období společnost ATLASAUDITs. r. o., IČO25652320, se sídlem Čelákovice, K
Bílému vrchu 1717, okres Praha-východ, PSČ25088 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58261.

V Praze dne 17. 5. 2019

Outulnýinv s čnífon

ro ěnným

zákl ní kapitálem, a. s.
AMISTAi ve tiční společnost, a. s.,

indivi uá i statutární orgán
Ing. Petr Jan

ek, pověřený zmocněnec

ZPRÁVA
kontrolního orgánu obchodní společnosti
Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO24823244,
se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, Praha l, PSČ110 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17017 (dále jen

"Společnost")

Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s úst. § 164 odst. l zákona č.

240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů,
účetně a majetkově majetek a diuhy ze své investiční' činnosti (dále jen "investiční část Společnosti")
od svého ostatního jmění (dále jen "neinvestiční část Společnosti").

l.

Přezkoumání řádné účetní závěrkySpolečnostiza účetní období roku 2018 (dálejen "Účetní

období")
Kontrolní orgán Společnosti přezkoumal:
a) řádnou účetní závěrku neinvestiční části Společnosti za Účetní období,

b) řádnou účetní závěrkuinvestiční částiSpolečnostiza Účetníobdobí,
c) návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části
Společnosti za Účetníobdobí,

d) návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty investiční části
Společnosti za Účetníobdobí.

2.

Projednání výsledků hospodaření Společnosti, včetně stanoviska ke zprávě o vztazích za
Účetníobdobí
Kontrolní orgán Společnosti dále projednal:

a) výsledky a úroveň hospodaření neinvestiční části Společnosti k poslednímu dni Účetního
období,

b) výsledky a úroveň hospodaření investiční části Společnosti k poslednímu dni Účetního
období,

c) zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího
majetku,
d) zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

3.

Vyjádření k výsledkůmkontrolní činnosti kontrolního orgánu
Kontrolní orgán neshledal nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti

informací uvedených v příloze řádné účetní závěrky neinvestiční ani investiční části
Společnosti.
4.

Stanovisko k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti

za Účetníobdobí
Kontrolní orgán doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku neinvestiční i

investiční části Společnosti za Účetníobdobí a rozdělit rozdělitzisk investiční částiSpolečnosti
dle návrhu předloženého statutárním orgánem Společnosti K poslednímu dni Účetního období

Společnostvykázalahospodářskývýsledeksvéneinvestiční částiza Účetníobdobí vevýši0,- Kč,
rozhodování o něm je proto bezpředmětné.

Kontrolní orgán dále konstatuje, že v Účetním období dohlížel na výkon působnosti
statutárního orgánu a uskutečňování hospodářské činnosti Společnosti a neshledal žádných
závad ani rozporů, které by bylo nutné řešit nebo oznámit valné hromadě.
5.

Návrh na určení auditora

Kontrolní orgán Společnosti projednal doporučení výboru pro audit Společnosti na pozici
externího auditora pro účelyauditu účetních závěrekSpolečnosti počínaje účetní závěrkouza
aktuální účetní období'.

Dozorčí rada neshledala nedostatky v uvedeném doporučení a souhlasí, aby byla valnou
hromadou ve smyslu § 17 ve spojeni s § 43 zákona č. 93/2009 Sb.. o auditorech a o změně

některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů/ za externího auditora

určena společnost NEXIAAP a.s, IČO481 17 013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49,
PSČ186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 14203 kterou tímto valnéhromaděSpolečnostina poziciexterního auditoranavrhuje.
Kontrolní orgánSpolečnosti navrhuje valnéhromadě,aby určila auditorem pro u. etní závěrku
za aktuální účetní období společnost.

V Praze dne 18.5.2019
Předseda kontrolního orgánu:
^

Ing. SvatoslavOutulný

