STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
CZEGG VENTURES, podfond
Plynární 1617/10
170 00 Praha 7 - Holešovice

KARO INVEST a.s.,
Rohanské nábřeží 642/35
186 00 Praha 8 – Karlín
V Praze dne 25.07.2022
Protinávrh akcionáře k bodu 3. pořadu jednání valné hromady.
Vážení,
tímto jako akcionář společnosti KARO INVEST a.s., IČ: 07205571, se sídlem Praha 8 –
Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23542 (dále jen „Společnost“) uplatňujeme
v souladu s ust. § 361 zák. č. 90/2012 Sb. protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné
hromady obchodní Společnosti, konané dne 15.08.2022 od 11.00 hod. v sídle notářské
kanceláře Mgr. Jany Rybářové, notářky v Praze, na adrese Praha 1, Klimentská 1, a to
konkrétně k bodu č. 9. pořadu jednání valné hromady s názvem „Rozhodnutí o změně stanov
společnosti“, uvedenému v pozvánce na valnou hromadu ze dne 11.07.2022. Tímto
protinávrhem navrhujeme doplnění bodu č. 9. pořadu jednání valné hromady o následující
text – návrh usnesení valné hromady :
Protinávrh akcionáře:
Za stávající text Článku 3. odst. 3.2. stanov společnosti se doplňuje následující text:
3.3. Zpracování kůží a kožešin

Zdůvodnění protinávrhu:
Protinávrhem je navrhováno doplnění řemeslné živnosti „Zpracování kůží a kožešin“ jakožto
předmětu podnikání Společnosti v souladu se zněním přílohy 1. k zákonu č. 455/1991 Sb. „o
živnostenském podnikání“, neboť uvedená živnost je hlavním předmětem podnikání
nejvýznamnější dceřiné společnosti KARO - Leather Company s.r.o., IČ: 28205413, přičemž
oprávnění mateřské společnosti k podnikání v živnosti „Zpracování kůží a kožešin“ jakožto
případně podporované ekonomické činnosti, resp. shoda v základním předmětu podnikání
mateřské a dceřiné společnosti je jedním z kriterií vyžadovaných mj. v rámci poskytování
podpory soudržnosti ze strany evropských strukturálních a investičních fondů v souladu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o
společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ve znění pozdějších předpisů.
Oprávnění Společnosti k výkonu předmětu podnikání ve formě řemeslné živnosti
„Zpracování kůží a kožešin“ je tak vedle jiných nutnou podmínkou k umožnění přijetí
podpory z evropských strukturálních a investičních fondů, resp. z jednotlivých navazujících
operačních programů ať už ve formě dotací nebo kapitálových vstupů např. prostřednictvím
příslušných fondů jakožto alternativních forem financování rozvoje malých a středních
podniků a rozvoj nových návratných forem podpory podnikání za účasti soukromého sektoru.
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