Ing. Zuzana Palušáková
Na Žižkově 312/63
46006 Liberec

V Brně dne 10.08.2021
Vyřizuje/linka/ e-mail:
511192733, arcapohledavky@ifis.as

Věc: Případ ARCA INVESTMENTS a.s.

POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT VAŠE PENÍZE!

Vážené dámy a pánové, věřitelé skupiny ARCA,

je tomu již téměř rok, co se zabýváme kauzou ARCA INVESTMENTS. Za tuto dobu jsme zjistili významné skutečnosti o činech i
závazcích dlužníka a přinutili jsme jej přiznat pravdu o svému úpadku. Taktéž činíme řadu kroků, které vedou proti snahám
dlužníka o nepoctivé a pro věřitele nevýhodné řešení jeho úpadku.
Stejně jako jsme úspěšně zamezili pokusu o vlastní „privatizaci“ jedné z dceřiných společností, Františkovy Lázně Savoy a.s.,
managementem ARCY, chceme postupovat i v rámci ostatních dceřiných společností a především v rámci insolvenčního řízení
společnosti mateřské, tedy ARCA INVESTMENTS a.s. Působíme i v rámci předběžného věřitelského výboru dlužníka a naše
snahy vedou k zajištění maxima majetkové podstaty dlužníka a co nejvyššího výtěžku pro VŠECHNY VĚŘITELE. Snažíme se
dlužníkovi zamezit nejen možnosti dispozice s majetkem, ale též jeho pokusům o „reorganizace“ všude tam, kde to navrhuje.
Chceme aby o reorganizaci rozhodovali věřitelé a ne dlužník a aby se tak dělo na základě věrohodných informací o majetku
dlužníka, na základě informací, které dnes dlužník zamlčuje a dokonce ani soudu nesděluje.

POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT VAŠE PENÍZE!

Za tímto účelem Vás vyzýváme ke spolupráci a společnému hlasování. Stojíme o hlasy všech rozumných věřitelů a povedlo se
nám nashromáždit prozatím největší soubor pohledávek za dlužníkem ARCA INVESTMENTS, kterými budeme hlasovat v rámci
schůze věřitelů a volby věřitelských orgánů.
Budeme hlasovat pro:
1. Zproštění insolvenčního správce Ing. Lee Loudy jeho funkce protože je to správce navržený dlužníkem a např. v IŘ
dlužníka Františkovy Lázně Savoy, a.s., ukázal na čí straně hřiště se nachází,
2. Kvalitní reorganizaci navrženou věřiteli a ne dlužníkem, jen tak zajistíme maximum výtěžku z pohledávek,
3. Jmenování věřitelského výboru který bude disponovat zkušenostmi a bude vždy upřednostňovat rozumná řešení směřující
k maximálnímu výtěžku pro všechny věřitele
4. Jmenování insolvenčního správce, který bude zárukou nezávislého, ale přitom odborného pohledu a přístupu k řešení
dlužníkova úpadku.

JAK SE K NÁM PŘIDAT? JE TO JEDNODUCHÉ!

IFIS investiční fond a.s. je zkušený účastník mnoha insolvenčních řízení a také jedním z největších věřitelů skupiny Arca. Proto
jsme přesvědčeni, že naše působení v rámci zastupování všech drobných věřitelů bude úspěšné.
Máme zájem o to, aby ani tyto hlasy drobných věřitelů nebyly promarněny. Mnozí drobní věřitelé si totiž přihlásili svou
pohledávku sami a již se nechtějí insolvenčního řízení nadále účastnit, není to pro ně příliš ekonomické. Proto jsme se rozhodli
vytvořit program pro jejich zastoupení, tak aby i tento hlas byl účinný.

STAČÍ JEN DÁT PLNOU MOC NAŠIM ADVOKÁTŮM!
Každý drobný věřitel, který si svou pohledávku přihlásil sám, může nyní reagovat na naši nabídku tak, že nám ji svěří pro účely
zastupování v rámci schůzí věřiitelů a jednání věřitelského výboru. Jedině tak jeho hlas nebude promarněn. Budeme se snažit
realizovat veškeré úkony, které se nám v rámci naší působnosti ve věřitelských výborech dlužníků osvědčily. Za zastupování si
budeme účtovat symbolický jednorázový poplatek 100,-- Kč bez DPH. Zastupováním pověříme AK Indra Šebesta Kincl, se
kterou již dlouhodobě spolupracujeme a která v insolvenčním řízení dlužníka ARCA INVESTMENTS a.s. zastupuje velkou
skupinu poškozených klientů. Advokátní kancelář nemůže s ohledem na zákon o advokacii poskytovat právní pomoc bezplatně.
Stačí jen abyste vyplnili formulář plné moci a smluvy o poskytování právních služeb, které najdete v příloze tohoto dopisu.
Následně prosím ve dvojím vyhotovení tyto dokumenty zašlete na naši adresu:
IFIS investiční fond, a.s.
Čechyňská 419/14a,
602 00 Brno

ZASTOUPÍME VÁS JAKO DROBNÉ VĚŘITELE A BUDEME HÁJIT VAŠE PRÁVA!

V případě potřeby upřesňujícího dotazu neváhejte volat na naši informační linku k obchodnímu případu:+420 511 192 733,
nebo nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: arcapohledavky@ifis.as

Patrik Knotek, člen přestavenstva IFIS investiční fond, a.s.

Příloha:
Smlouva o poskytování právních služeb
Plná moc

Smlouva o poskytování právních služeb

(dále jen „Smlouva“) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(dále jen „Mandant“)

a

Mgr. Markem Indrou
Mgr. Jiřím Šebestou
Mgr. Lubomírem Kinclem
Mgr. Tomášem Šulekem
advokáty Advokátní kanceláře INDRA, ŠEBESTA, KINCL
se sídlem Čechyňská 361/16. 602 00 Brno
IČO 02407906
DIČ CZ8105083800
zastoupenými Mgr. Tomášem Šulekem, advokátem a společníkem advokátní kanceláře

(dále jen „Advokáti“)
(Mandant a Advokáti dále společně také jen „Smluvní strany“)

takto:
I.
Předmět smlouvy
Touto Smlouvou se Advokáti zavazují poskytovat Mandantovi právní služby (dále jen „Právní služby“) v souvislosti s vymáháním
Pohledávky, kterou má Mandant za dlužníkem společností Arca Investments, a.s., IČO 35975041, se sídlem Plynárenská 7/A,
Bratislava, PSČ 821 09, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 3788/B (dále
jen „Dlužník 1“), vzniklé z titulu směnky vlastní, vystavené Dlužníkem dne ________znějící na řad Mandanta a na směnečnou
sumu ve výši __________,- Kč, splatné dne ________s doložkou „bez protestu“ (dále jen „Pohledávka“ či „Směnka“). Směnka je
avalovaná ________________a (dále jen „Dlužník 2“, Dlužník 1 a Dlužník 2 dále společně také jen „Dlužníci“). Pohledávky byly
Mandantem řádně přihlášeny do insolvenčního řízení Dlužníka 1 vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 98
INS 723/2021 (dále jen „Insolvenční řízení“) a bylo jim přiděleno číslo P________.

V rámci poskytování Právních služeb budou Advokáti výlučně jen zastupovat Mandanta na přezkumném jednání a schůzích
věřitelů, které proběhnou v rámci Insolvenčního řízení. Advokáti budou zejména hlasovat na schůzi věřitelů v souladu s pokyny
od Investičního fondu (jak je tento pojem definován v čl. II. odst. 3 této smlouvy). Advokáti neodpovídají za to, zda byly
Pohledávky přihlášeny řádně a včas do Insolvenčního řízení a neodpovídají ani za případné škody, které by byly Mandantovi
způsobeny v důsledku toho, že Pohledávky řádně a včas přihlášeny nebyly a / nebo budou insolvenčním správcem popřeny a /
nebo nebudou z jakéhokoliv důvodu přezkoumány.

II.
Podmínky poskytování právních služeb
Za účelem poskytování Právních služeb Mandant podepíše jednomu z Advokátů plnou moc ve znění, v jakém je přílohou č. 1
této Smlouvy a zajistí úřední ověření svého podpisu na této plné moci. V případě, že by se později ukázalo, že Advokáti
potřebují za účelem poskytování Právních služeb vystavit další plnou moc (např. speciální plnou moc ke konkrétním úkonům),
zavazuje se ji Mandant Advokátům podepsat v přiměřené době poté, co ho k tomu Advokáti vyzvou.
Advokáti se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí, podle pokynů Mandanta (resp. Investičního fondu,
jak je tento pojem definován v následujícím ustanovení této Smlouvy) a v souladu se zájmy Mandanta.
Advokáti jsou povinni oznamovat Mandantovi fondu všechny okolnosti, které zjistí při poskytování Právních služeb a jež mohou
mít vliv na změnu příslušných pokynů k poskytování Právních služeb.
Mandant je povinen předat včas Advokátům veškeré dokumenty a informace, jež jsou potřebné k poskytování Právních služeb.
Advokáti se zavazují vždy bez zbytečného odkladu řádně a včas předat nebo postoupit Mandantovi veškeré věci, práva nebo
jiné majetkové hodnoty, které za něho převzali nebo pro něj získali při poskytování Právních služeb. Výhradně jen Mandant
bude udělovat Advokátům pokyny k tomu, jakým způsobem má být s vymoženým plněním naloženo (zejm. na jaký bankovní
účet má být toto plnění Advokáty postoupeno).
Advokáti jsou při poskytování konkrétních Právních služeb s ohledem na jejich povahu oprávněni nechat se zastoupit jiným
advokátem, koncipientem či jiným zaměstnancem Advokátů. Za jednání takto zmocněných osob však Advokáti odpovídají, jako
by jednali osobně.

III.
Povinnost mlčenlivosti
Advokáti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním
Právních služeb.
Mandant tímto za účelem plnění Smlouvy o spolupráci v plném rozsahu zprošťuje Advokáty mlčenlivosti ohledně skutečností, o
nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním Právních služeb, vůči Investičnímu fondu. Vůči ostatním subjektům zůstává tato
mlčenlivost v plném rozsahu zachována.
Advokáti nemají povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobám, které pověřují provedením jednotlivých úkonů Právních služeb,
pokud jsou tyto osoby povinny samy tuto povinnost zachovávat.
Povinností mlčenlivosti Advokátů nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků, i v tomto
případě jsou advokáti povinni zachovávat mlčenlivost o totožnosti Mandanta, jakož i o povaze věci, ve které Právní služby
poskytli či poskytují.
Povinnost mlčenlivosti stanovená v předchozích ustanoveních se obdobně vztahuje na zaměstnance Advokátů a jiné osoby,
které se podílejí na poskytování Právních služeb.
Povinnost mlčenlivosti trvá v plném rozsahu i po skončení této Smlouvy.

IV.
Odměna za poskytování právních služeb
Smluvní strany se dohodly, že Advokátům za poskytování Právních služeb náleží jednorázová odměna ve výši 100,- Kč plus DPH
(dále jen „Odměna“), splatná do 14 dnů od podpisu této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na způsobu úhrady Odměny bezhotovostním převodem na účet Advokátů číslo 300088868/2700,
vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., přičemž v popisu platby bude uvedeno Arca – přezkum a jako
variabilní symbol bude uvedeno rodné číslo nebo IČO Mandanta.
Tarifní odměna se stává splatnou patnáct (15) pracovních dnů po dni, kdy dojde k předčasnému vypovězení nebo jinému
předčasnému ukončení této Smlouvy nebo některé z plných mocí ve smyslu předchozího ustanovení této Smlouvy.
Právo na Tarifní odměnu Advokátům však nevzniká v případě, že Mandant od této Smlouvy odstoupí z některého ze zákonných
důvodu uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „Občanský zákoník“).

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě že v souvislosti s některým řízením, které bude Advokáty vedeno v rámci
poskytování Právních služeb, bude Mandantovi přiznána náhrada nákladů řízení a tato náhrada bude ve výši přesahující do té
doby zaplacenou Odměnu z vymoženého plnění, náleží tato přesahující část náhrady nákladů řízení (tj. část přesahující do té
doby zaplacenou Odměnu z vymoženého plnění) Advokátům.
K jakékoliv odměně, která náleží Advokátům dle této Smlouvy, vystaví Advokáti Mandantovi řádný daňový doklad.

V.
Doba trvání Smlouvy
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku, kdy dojde k pozdější z těchto skutečností:
- úplnému zániku celé Pohledávky, s výjimkou zániku Pohledávky, který nastane v důsledku účinnosti reorganizačního plánu
dle ustanovení § 356 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákona, v aktuálním znění, kdy v takovém případě tato Smlouva trvá
až do zániku všech práv a pohledávek, které budou Mandantovi náležet dle reorganizačního plánu;
- k vypořádání všech vzájemných práv a povinností Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy, zejména těch, které jsou
uvedeny v čl. II. odst. 6 a v čl. IV. této Smlouvy.
Účinnost této Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran k datu uvedenému v takové dohodě.
Obě Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou tří (3) měsíců ode dne, kdy je výpověď
doručena druhé Smluvní straně.
Tuto Smlouvu či její účinnost lze předčasně ukončit pouze z důvodu v ní výslovně uvedených nebo odstoupením od Smlouvy ze
zákonných důvodů uvedených v Občanském zákoníku.
Advokáti se zavazují do 15 dnů ode dne skončení této Smlouvy nebo její účinnosti předat Mandantovi veškeré písemnosti a jiné
věci, které od něho v souvislosti s poskytováním Právních služeb obdrželi.

VI.
Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s ověřenými podpisy Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany svým podpisem níže stvrzují převzetí jednoho vyhotovení této Smlouvy.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody Smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
opatřených ověřenými podpisy zástupců Smluvních stran.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, nevymahatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení
této Smlouvy, která zůstávají nadále platná, účinná i vymahatelná. Smluvní strany se zavazují dohodou bezodkladně po
takovémto případném zjištění nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením platným, účinným
a vymahatelným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu neplatného, neúčinného či
nevymahatelného ustanovení a nebude představovat zřejmý prospěch či neprospěch žádné Smluvní strany na úkor či ve
prospěch druhé Smluvní strany.
Právní vztahy mezi Mandantem a Advokáty, které vyplývají z této Smlouvy a nejsou v ní upraveny, se řídí příslušnými obecně
platnými právními předpisy, zejména pak Občanským zákoníkem a zákonem č. 85/1996, o advokacii, v aktuálním znění.
Smluvní strany na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V _____________dne ___________

V _____________dne ___________

_____________________________

_____________________________
AK INDRA, ŠEBESTA, KINCL
Mgr. Tomáš Šulek, advokát

PLNÁ MOC

______________________________________________________(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuji tímto

Mgr. Lubomíra Kincla, advokáta Advokátní kanceláře INDRA, ŠEBESTA, KINCL se sídlem Čechyňská 361/16, 602 00 Brno,
ev. č. ČAK 15353

(dále jen „zmocněnec“)

aby mne zastupoval ve všech právních věcech, aby vykonával veškeré úkony/jednání, přijímal doručované písemnosti, podával
návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky,
námitky, nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a
sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc
uděluji i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce a jako
zvláštní plnou moc

k mému zastupování na přezkumném jednání a schůzích věřitelů dlužníka Arca Investments, a.s., IČO 35975041, se sídlem
Plynárenská 7/A, Bratislava, PSČ 821 09, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa,
vložka 3788/B (dále jen „Dlužník“), a to v rámci insolvenčního řízení vedeného proti Dlužníkovi Městským soudem v Praze pod
sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021, jakožto i ke všem úkonům s tímto souvisejícím.

Tato plná moc je udělena v souladu se Smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi zmocnitelem a Advokátní kanceláří INDRA,
ŠEBESTA, KINCL ze dne _______

V __________ dne ___________

______________________________
Podpis klienta

______________________________
Jméno, příjmení klienta

Zmocnění přijímám v plném rozsahu:

______________________________
Mgr. Lubomír Kincl, advokát

