POZVÁNKANA ŘÁDNOUVALNOU HROMADU
obchodní společnosti

TBGF SICAV a. s.
se sídlem Senovážné náměstí U75/19, Nové Město, 110 00 Praha l, IČO09394257, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisováznačkaB 25580
(dálejen "Společnost")

Představensfvo Společnostitímto v souladus ustanovením § 402a naši.ve spojení s úst. § 366a naši.zákona

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
"zákon o obchodních korporacích" nebo "ZOK") svolávána žádostkvalifikovaného akcionáře Společnosti
řádnou valnou hromadu
na den 15. září 2022 od 12:00 hod.

v sídle společnostiAMISTAinvestiční společnost, a.s.

(6. patro, Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ18600)

I. Pořad jednání
l)

Zahájení valné hromady

2)

Volba orgánůvalnéhromady

3)

Schválení smlouvy o výkonu funkce s AMISTAinvestiční společnost, a.s.

4)

Schválení smlouvy o administraci s AMISTA investiční společnost, a. s.

5)

Schválení smlouvy o nabízení investicdoinvestičního fondu s AMISTAinvestiční společnost,a. s.

6)

Různé

7)

Závěr

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a vyjádření
představenstva

l) k bodu 2) - volba orgánůvalné hromady
Vjjádření představenstva Společnosti:
Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích předsedu,
zapisovatele, ověřovatele zápisua osobypověřené sčítáním hlasů.V zájmuefektivního řízení valné
hromady by do orgánů valné hromady měly být zvoleny ty 2 osob přítomných na valné hromadě,
kterémají s výkonem příslušných funkcí předchozí zkušenosti.

2) k bodu3)- schválení smlouvyo výkonufunkces AMISTAinvestiční společnost, a.s.
Návrh usnesení:

Valnáhromadaschvalujesmlouvu o výkonuftinkcečlenastatutárního orgánu,kterouSpolečnost

uzavře s AMISTA investiční společnost, a. s, IČO:27437558, sídlem Praha^S, Pobřežní 620/3, PSČ
18600,a to ve znění, kterébylo valnéhromaděpředloženo.
T. dňvodnení:

Valnéhromadějepředložena keschválení smlouva o výkonu funkce,jejíž schválení spadádleči.
302 písm. e)stanovSpolečnostidopůsobnostivalnéhromady.V souladusestanovamiSpolečností

je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen sezakladatelskou akcií.

3) k bodu 4) - schválení smlouvy o administraci s AMISTA investiční společnost, a.s.
Návrhusnesení:

Valnáhromada schvaluje smlouvu o administraci, kterou Společnost uzavřela s AMISTA investiční
společnost, a. s, IČO:27437558, sídlem Praha 8, Pobřežní'620/3, PSČ18600, a to ve znění, které
Zdůvodnění:

V souvislosti s výkonem činnostiadministrace zestranyspolečnosti AMISTAmvesdčm společnost,
a.s., zakterou náleží společnosti AMISTA investiční společnost, a.s. odměna,je předložena ke
schválení smlouva o administraci,jejíž schválení spadádleči.30.2 písm. e) stanovSpolečností do

působnosti valnéhromady V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem

programu spojeno jen se 2akladatelskou akcií.

4) k bodu 5) - schválení smlouvy o nabízení investic do investičního fondu s AMISTA
investiční společnost, a.s.
Návrh usnesení:
Valná hromada

schvaluje

smlouvu

o

nabízení

inye sdc

do investičního

fondu,

kterou

Společnost

ílzaJřelalAMISTA invesdční společnost, a.s, IČO:27437558, sídlem Praha8, Pobřežní 620/3,
PSČ18600, a to ve znění, které bylo valné hromadě předloženo
Zdůvodněni:

y. ^<ujl?osti se.zaiištemm činnosti nabí2ení investic do fondu, za kterou náleží společnosti

AMISTAinvestiční společnost, a.s.odměna,jepředložena keschválení smlouva o nabízení invesdc

doinvesdčního fondu,^ jejíž schválení spadádleči.30. 2 písm. e) stanov Společnosti dopůsobnosti

v^lnéhromady' ys ouladu ^novami
spojeno jen se zakladatelskou akcií.
se

Společnosti je

hlasovací

právo

s

tímto bodem programu

5) k bodu 6) - různé
Vyjádření představenstva:

Prostor k projednání otázek čipožadavků akcionářů vznesených navalné hromadě.
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III. Informace pro akcionáře

l) ÚDAJEO ZÍSKANÍ DOKUMENTŮ'1'ÝKAJICÍCH SE PROGRAMU VALNÉHROMADY
Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s úst. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na
intemetových stránkách www. amista. cz a www. tbgf. cz, a současně pozvánku zasUá akcionářům na adresu
elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Návrh smlouvy o výkonu funkce, smlouva o administraci s AMISTA invesdční společnost, a. s. a smlouva o

nabízení investic do invesdčního fondu s AMISTA investiční společnost, a. s. jsou pro akcionáře Společnosti
k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosd, AMISTA investiční společnost, a. s., na adrese

Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ18600, v pracovní dnyv doběod 9.00 do 16. 00 hodin a dálepakv místě a v den
konání řádnévalnéhromady,a to s ohledemna skutečnost, že statutární orgánSpolečnostinazákladěpečlivého
podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění výše uvedených mohlo přivodit Společnosd újmu, jehkož
smlouva obsahuje informace, kteréjsou předmětem obchodního tajemství.

2) ROZHODNÝDEN
Rozhodnýmdnempro účastakcionářůvlastnících akcieSpolečnosdnavakiéhromaděje 7. 9. 2022.
Významrozhodnéhodne spočívá v tom, že právoúčastnitse valnéhromady a vykonávatna ní právaakcionáře
má osobavedenájako akcionář v seznamuakcionářůk rozhodnémudni.

3) REGISTRACE AKCIONÁŘŮ
Zápisakcionářůdo listiny přítomných akcionářůbudeprobíhat v místě a den konání v doběod 11:00hodin.
4) HLASOVACÍ PRÁVO
S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na vahié hromadě spojen l (jeden) hlas. S invesdční akcií je spojeno

hlasovací právov případě, žetakstanoví právní předpis, anebostanovySpolečnosd.V případě, žeinvestiční akcie
nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromaděprotinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na
vahiou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před
konáním vakié hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s úst. § 362 ZOK na internetových
stránkách www. amista. cz a www. tbgf. cz.

5) POPIS,JAKSEÚČASTNIT
VALNÉHROMADYA JAKNAVALNÉHROMADĚHLASOVAT
Akcionář se zúčastňujevalnéhromadyosobněnebov zastoupení. Plnámoc pro zastupování na vakiéhromadě
musí býtpísemná a musí z ní vyplývat,zdabylaudělenapro zastoupení najednénebonavíce valnýchhromadách.
Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezend se akcionář - fyzická osoba - prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem
akcionáře - právnické osoby - prokazují tuto skutečnost aktuákiím výpisem z obchodního rejstříku a svoji
totožnost průkazem totožnosd. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své
zmocnění písemnou pkiou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.
Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání

jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrohiího orgánu a v případě, že tento návrh není
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schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je
předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

6) NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ
HROMADY

Byl-li podánprotinávrh akcionáře, hlasuje senejprve o tomto protinávrhu. Pokud všakSpolečnost obdržela řádný
a včasnýkorespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu,jak byl uvedenv pozváncenavakiou hromadu.

Hodlá-liakcionářuplatnitprotinávrhk záležitostempozaduvalnéhromady,doručí ho Společnostiv přiměřené
lhůtě.

Pokud o to požádákvalifikovanýakcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnnájmenovitáhodnota
dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán napořad valnéhromady jím určenou záležitost
zapředpokladu, že ke každéze záležitosdje navrženoi usnesení neboje její zařazení odůvodněno.
Společnostpřijímá sdělení od akcionářůelektronickyna e-mailovéadrese:amista@amista.cz
7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Připouští se účast a hlasování na vakié hromadě s využitím videokonference umožňující idendflkaci osoby
účastnící setaktovalnéhromady,ověřit totožnostosobyoprávněnévykonathlasovací právoa určitakcie,s nimiž
je spojeno vykonávanéhlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasdtakto
hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní vakié hromady s využitím
prostfedků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do lisdny přítomných na vahié hromadě.
Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosd bez
zbytečného odkladu po konání vakié hromady záznam o účasti na vahié hromadě, který bude přílohou Usdny
přítomných.

V Praze dne 31. 8. 2022

^-W
Ing. On re j Horák
\ověřen^f

Zmocněnec

AMISTASoves ní společnost, a.s.,
.

člen^rfedstavenstva

TBGF SICAV a. s.
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