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ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.S.

Opravná informace na Základě výzvy České národnı'banky Ze dne 18. 9. 2019



Dne 18. 9. 2019 obdržel Emitent upozornění na Zjištěné nedostatky výroční Zprávy a výzvu kjejich odstranění
od České národní banky. Doplnění výroční Zprávy Spočívá v rozšíření údajů v této zprávě prezentovaných.
Doplněné informace ve výroční Zprávě byly pro lepší přehlednost uvedeny kurzívou.

O této Opravné informaci výroční Zprávy Za rok 2018 byl rovněž informován auditor Emitenta, který posoudil
doplněné informace a Zkonstatoval, Že níže uvedená doplnění a opravy nemajívliv na výrok uvedený u původní
výroční Zprávy Za rok 2018.



21. DIVIDENDOVÁ POLITIKA FONDU

Podíl na Zisku Se Stanoví na Základě řádné nebo mimořádné účetní Závěrky Schválené valnou hromadou. Lze
jej rozdělit mezi akcionáře (dividenda) a členy představenstva nebo dozorčí rady (tantiéma). Podíl na Zisku se
vyplácí Zásadně v penězích. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na Zisku Se vyplácí i nepeněžitou
formou. K takovému rozhodnutí Se vyžaduje Souhlas všech akcionářů.

Společnost nesmí rozdělit Zisk ani jiné vlastní Zdroje, pokud Se ke dni skončení posledního účetního Období
vlastní kapitál vyplývající Z řádné nebo mimořádné účetní Závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení Sníží
pOd výši upsaného Základního kapitálu Zvýšeného O fondy, které nelze podle Zákona rozdělit.

Částka k rozděleni nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního Skončeného účetního Období
Zvýšenou O nerozdělený zisk Z předchozích Období a Sníženou O ztráty Z předchozích Období a O příděly do
případných rezervních a jiných fondů.

Podíl akcionáře na Zisku (dále jako „dividenda") Se určuje k datu výplaty dividendy (dále jen „datum výplaty
dividendy") určeným k takovému účelu valnou hromadou. Dividendy Se vyplácejí v penězích, a tO bankovním
převodem na účet akcionáře, kterýje pro tento účel uveden v Seznamu akcionářů. Podíl na zisku je Splatný dO
tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato uSneSenívalné hromady O rozdělení Zisku, ledaže valná hromada rozhodla
jinak, a O výplatě rozhoduje představenstvo.

Společnost může vyplácet Zálohy na podíl na Zisku při dodržení podmínek uvedených v § 40 Odst. 2 Zákona
O obchodních korporacích. Společnost neSmívyplatit zisk nebo prostředky Z vlastních Zdrojů, ani na ně vyplácet
Zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek dle příslušných právních předpisů (zejména Zákona č. 182/2006 Sb.).

Rezervní fond Se nevytváří, vytvoří se pouze v případech, kdy tO ukládá Zákon.

Fond neup/atňuje ani nedek/aruje dividendovou politiku ve smyslu Stanovení poměru Zisku vyplaceného

akcionářům azisku zadrženého, ani nečiní takové odhady do budoucna. Výše dividendy je stanovována

S Ohledem na zachování dostatečné /ikvidity Fondu.

Hospodářský výsledek Fondu vzniká jako rOZdíl mezi výnosy Z majetku Fondu a náklady na Zajištění činnosti

Fondu. Rozhodovací postup O rozdělení Zisku je su/adu se zákonem O Obchodních korporacích následující:

Statutární orgán Fondu předloží valné hromadě Fondu ke Schválení návrh na rozdělení Zisku, přezkoumaný

dozorčí radou. Dozorčí rada k návrhu na rozdělen/'zisku předkládá valné hromadě Své vyjádření. Rozhodnutí

O rozdělení Zisku nebo jiných výnosů Z majetku Fondu náleží do působnosti valné hromady Fondu, tj. na

rozhodnutí akcionářů, kteří vlastní většinu akcií.

Výnosy Z majetku Fondu Se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně Závazné právní předpisy nebo Statut
Fondu jinak. Pokud hospodaření Fondu Za účetní Období Skončí Ziskem, může být tento Zisk použit (i) k výplatě
podílu na Zisku nebo (ii) k investicím Směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Fondu. Pokud hospodaření Fondu
Za Účetní Období Skončí Ztrátou, bude tato Ztráta hrazena Ze ZdrOjů Fondu. Ke krytí Ztráty se přednostně
použije nerozdělený zisk Z minulých let. Nestačí-li tyto prostředky Fondu ke krytí Ztráty, musí být Ztráta v roce
následujícím po účetním Období, ve kterém ztráta vznikla, kryta Snížením kapitálového fondu, byl-li Zřízen.

Případný Zisk Fondu může být použit k Opětovným investicím Směřujícím ke Zvýšení hodnoty majetku Fondu
a Fond tak nemusí vyplácet žádný podíl na Zisku či výnosech.



Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na Zisku je den určený v souladu s ust. § 351 ZOK. Podíl na Zisku
je Splatný do tří měsíců Ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněno rozhodnutí o rozdělení Zisk u. Podíl
na Zisku vyplácí Fond na Své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet investora uvedený
v Seznamu akcionářů. Právo na výplatu podílu na zisku, o jehož vyplacení bylo rozhodnuto valnou hromadou
Fondu, Se promlčuje v obecné tříleté lhůtě.

V Účetním období byla k akciím Fondu vyplacena dividenda ve výši 34,00 Kč na akcii.

V Účetním období předcházejícím Účetnímu období byla k akciím Fondu vyplacena dividenda ve výši 22,00 Kč
na akcii.

V Praze, dne 2. října 2019
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místopředseda představenstva

// .ze


