
PORTIVA FONDY SICAV a.s.
identifikační Číslo 08411930,
se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno,
zapsaný v obchodním rejstfíku pod sp. zn. B 8223 vedenou
u Krajského soudu v Brně

jednající na účet PORTWA FONDY, WATT & YIELD
podfond

VĚTRNÉ FARMY a.s.
Moravské náměstí 1007/14
Veveří
60200 Brno

V Brně dne 10.06.2021.

PROTINÁVRH AKCIONÁŘE
k valné hromadě společnosti

VĚTRNÉ FARMY a.s.

Vážení,

obdrželi jsme, jakožto akcionáři, pozvánku na valnou hromadu společnosti VĚTRNÉ
FARMY a.s. (dále jen "Společnost"), která se má konat dne 30.06.2021 na adrese Moravské
náměstí 1007/14, 602 00 Brno.

Touto formou Vás žádáme o zařazení našeho protinávrhu na rozhodnutí o některých bodech
valné hromady do rozhodování valné hromady. Náš návrh prosím náležitě zveřejněte na
webových stránkách společnosti.

Předmět rotinávrhu a odůvodněm

Konkrétně podáváme protinávrh k záležitosti zařazené na program valné hromady pod
bodem 5) - Změna stanov Společnosti, a to v rozsahu předmětu podnikám uvedeného ve
stanovách.

Vedeme vpato-nosti usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, ze dne
12. 5. 2021, v němž byla řešena problematika vymezení předmětu podnikání nebo činnosti ve
vztahu k ujednáním stanov, podle nichž je předmětem podnikání akciové společnosti výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona.

Nejvyšší soud ČR v tomto rozhodnutí dospěl k názoru, že takové ujednání je z důvodu
neurčitosti jeho obsahu zdánlivé (§ 553 občanského zákoníku) a nepřihlíží se k němu (§ 554
občanského zákoníku), přičemž pokud je takový předmět podnikání nebo činnosti zapsán do
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obchodního rejstříku, pak současně odpomje § 25 odst. l písm. b) zákona o veřejných
rejstřících.

Jelikož v návrhu nového znění stanov, který je dostupný na www.vetmyparkdrahany. cz,
vyplývá stanovení předmětu podnikání mimo jiné jako "Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách l až 3 živnostenského zákona", je tento návrh v rozpom s výše uvedeným usnesením
NSČR.

Protinávrh

Z tohoto důvodu navrhujeme, aby valná hromada přijala usnesení, jímž schválí nové znění
stanov Společnosti v původně navrhované podobě, avšak s výjimkou vypuštění uvedeného
předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského
zákona a jeho nahrazením pasáží:

Živnostenské podnikání v oblastech (i) zprostředkování obchodu a služeb, (ii) projektování
elektrických zařízení, fiíi) velkoobchodu a maloobchodu, (iv) poradenských a
konzultačních činností, zpracování odborných studií a posudků, (v) poskytování
technických služeb a (ví) příprav a vypracování technických návrhu, grafické a
kresličských prací.

Uvedené činnosti kontinuálně navazují na současné obory podnikání v rámci živnosti Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona, které má Společnost
uvedeny v elektronickém výpisu ze živnostenského rejstříku. Společnost má v současné době
zapsány obory činnosti tak, jak byly v příslušné legislativě evidovány kl5.01.2005.
V mezičase nicméně došlo k úpravě definic těchto oborů a dosud uvedené obory živnosti volné
(Zprostředkování obchodu, Inženýrská činnost v investiční výstavbě. Velkoobchod, Činnost
technických poradců v oblasti energetiky, Specializovaný maloobchod) nadále neexishyí.
Navrhujeme proto ve stanovách uvést obory, které dle našeho názoru nerozšimjí dosavadní
oprávnění Společnosti, a současně je nezužují.

Tento návrh respektuje dosavadní fungování Společnosti, zachovává její dosavadní
možnosti podnikatelské činnosti, a současně zajišťuje soulad stanov Společnosti s čerstvou
judikaturou.

Úplné znění nového návrhu stanov společnosti je přiloženo k tomuto dopisu.

S pozdravem

AMI T investiční společnost, a.s., člen představenstva
při k nu ňuikce zastoupená Ing. Petrem Janouškem, pověřeným zmocněncem typu A
PÓR VA FONDY SICAV a.s.

jednající na účet PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond
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