Vnitřní informace:
Společnost Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s., IČ: 29112460, se sídlem Karlovy
Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01 (dále jen „Společnost“) uveřejňuje následující vnitřní informace:
1. Rozhodnutí valné hromady Společnosti o vyřazení akcií z obchodování na evropském
regulovaném trhu
Valná hromada Společnosti přijala dne 27. 4. 2016 rozhodnutí o vyřazení akcií Společnosti
z obchodování na evropském regulovaném trhu, organizovaném společností Burza cenných papírů
Praha, a.s., IČ: 47115629, se sídlem Praha 1, Rybná 14/682. K tomuto kroku se Společnost rozhodla
z důvodu, že akcie Společnosti nejsou veřejně nabízeny investorům na Burze cenných papírů Praha,
i přesto že byly předmětné akcie přijaty k obchodování na tomto regulovaném trhu od 1. 6. 2015,
a Společnost nemá zájem jí emitované akcie ani v budoucnu veřejně nabízet na regulovaném trhu.
2. Rozhodnutí valné hromady Společnosti o změně podoby akcií ze zaknihovaných akcií
na akcie listinné
Valná hromada Společnosti schválila dne 27. 4. 2016 přeměnu zaknihovaných akcií Společnosti
na akcie listinné. Všech 3.572 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, emitovaných
Společností, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, ISIN CZ0008041415, se mění na akcie listinné.
Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií Společnosti zůstávají beze změny. K tomuto kroku Společnost
přistoupila v návaznosti na přijetí rozhodnutí o vyřazení akcií Společnosti z obchodování na Burze
cenných papírů Praha, kdy by nebylo nadále účelné ani hospodárné, aby byly akcie Společnosti
ponechány v zaknihované podobě.
3. Rozhodnutí valné hromady Společnosti o změně firmy a předmětu podnikání
Valná hromada Společnosti rozhodla dne 27. 4. 2016 o změně stanov Společnosti, a to zejména
o změně své firmy a předmětu podnikání. Nově bude Společnost vystupovat pod firmou Imperial
nemovitostní, a.s. Tyto změny stanov souvisí se záměrem Společnosti upustit od svého původního
záměru shromažďovat peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů za účelem jejich společného
investování a správy společného majetku a do budoucna hodlá Společnost vykonávat svou
podnikatelskou činnost jako „běžná“ obchodní společnost zabývající se převážně pronájmem
nemovitostí. Vynětí Společnosti z režimu zákona č. 240/2013 Sb. (zákon o investičních společnostech
a investičních fondech) je podmíněno rozhodnutím ČNB o odnětí povolení k činnosti investičního
fondu vydaným na základě žádosti Společnosti, která bude podána bezprostředně po této valné
hromadě.

