V Praze, dne 18.9.2020

Vážení akcionáři Riocath FNDB, a.s.

V průběhu letošního roku jsme zaznamenali mnohočetné dotazy od našich akcionářů, které se týkaly
maximálního počtu akcií, které může vlastnit fyzická osoba z České republiky a ze Slovenska.
Zvýšený zájem o akcie FNDB ze strany akcionářů nás velmi těší. Vyhodnotili jsme jej a rozhodli se vyjít
vstříc těmto přáním.
Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/1129 představenstvo společnosti
Riocath Global, a.s. zajišťující obchodování s akciemi společnosti Riocath FNDB, a.s. rozhodlo zvýšit
limit počtu kusů akcií vlastněných fyzickými osobami a umožnit tak každému českému a slovenskému
občanu (rodné číslo) vlastnit až 50 ks akcií Riocath FNDB, a.s.
V současné době připravujeme 3. etapu prodeje akcií, kterou bychom chtěli zahájit během podzimu
tohoto roku. Veřejnosti bude nabídnuto limitované množství akcií za cenu 11.750 Kč/ks. Jejich
konečný počet bude záviset na množství akcií, které si zakoupí stávající akcionáři před zahájením
prodeje 3. etapy (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/1129). Její zahájení bude
oznámeno na našich webových stránkách www.fndb.cz.
Velmi si vážíme důvěry našich stávajících akcionářů, proto jsme se rozhodli Vaši věrnost ocenit a
nabídnout Vám nejen přednostní možnost dokoupení akcií, ale navíc i za zvýhodněnou cenu.
Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že s okamžitou platností máte nárok na nákup akcií, a to za cenu
pořízení Vašich prvních akcií Riocath FNDB, a.s. v množství až do dosažení limitu 50 ks/os.
Vzhledem k plánovanému zahájení 3. etapy prodeje akcií Riocath FNDB je tato zvýhodněná nabídka
časově omezena. Rádi bychom, abyste nám do 15. 10. 2020 sdělili, o jaký počet akcií máte zájem a
kolik jich máme pro Vás rezervovat. Zbývající počet bychom následně nabídli dalším zájemcům o
akcie.
V případě Vašeho zájmu si dovolujeme laskavě Vás požádat o použití formuláře z našeho webu, který
je na adrese: https://www.riocath.com/fndb/kontakt.html#formakcie
Současně prosíme uvést poznámku "Jsem akcionář FNDB".
Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem
Jan Jezbera
Předseda představenstva
Riocath FNDB a.s.
Podbabská 1112/13
160 00 Praha 6
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