V Praze, dne 12. 8. 2020
Vážení akcionáři společnosti Riocath FNDB, a.s.,

v souladu s řádně a včas odeslanou a zveřejněnou pozvánkou proběhla dne 30. 6. 2020 řádná valná
hromada společnosti Riocath FNDB, a.s., která odsouhlasila/schválila/vzala na vědomí následující body
programu:
-

-

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
- byla zmíněna informace o udělení evropského patentu - v červenci 2019 byl udělen evropský
patent a zajištěna patentová ochrana v dalších 14 zemích;
Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní
závěrky za rok 2019, přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2019;
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019;
Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku s tím, že zisk za rok 2019 ve výši
31.711.323,44 Kč bude převeden na úhradu ztrát minulých let.

Valné hromady se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 81,063 % akcií společnosti. Valná hromada byla
tudíž usnášeníschopná. Dle platných stanov společnosti je minimem pro přijetí návrhu usnesení valné
hromady potřeba alespoň 75 % přítomných hlasů. Všechny předložené návrhy byly postupně
přijaty/schváleny. Při jednotlivých hlasováních hlasovalo vždy 95,54 % oprávněných PRO, nikdo nebyl
u předložených návrhu PROTI a 4,46 % akcionářů SE pokaždé hlasování ZDRŽELO.
V informační části řádné valné hromady zazněla ze strany zástupců skupiny Riocath velmi důležitá
novinka, kterou je úspěšné završení certifikačního procesu pro intermitentí urinární katetr. Získání
certifikace je podmínkou pro uvedení tohoto našeho katetru na evropský trh. Jedná se o druhý
certifikovaný zdravotnický prostředek Riocath.
Současně byli účastníci informováni o pozitivních ohlasech na v loňském roce na trh uvedenou rektální
rourku – první certifikovaný výrobek určený k řešení kojenecké koliky (plynatosti).
Účastnící řádné valné hromady byli rovněž informování o aktivitě, kterou skupina Riocath zareagovala
na probíhající koronavirovou pandemii. Svým úsilím podpořila vývoj účinných prostředků určených pro
boj s tímto zákeřným virem (a nejen s ním). Shodou okolností, v předvečer řádné valné hromady
proběhla na půdě Ústavu organické chemie a biochemie tisková konference, kde zmiňovaný ústav,
společně se skupinou Riocath, představili výsledky práce svých vývojových pracovníků sloužící k boji s
infekcí.
Byly představeny:
- odběrová sada Riocath
(více na: https://www.uochb.cz/cs/novinky/185/unikatni-sterovy-set-k-samoodberu-vzorku-natestovani-covid-19 )
- dvouplášťový ochranný obličejový štít "Doubleshield" vyvinutý pracovníky Riocathu
- vysoce účinná ochranná maska z dílny ÚOCHB a doplněná filtrem s aktivním uhlíkem od společnosti
Riocath
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Tato tisková konference měla širokou a pozitivní odezvu. S tím, jak byla nabídnuta jednotlivými
informačními médii se můžete seznámit přes následující webové odkazy:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/220411000100629/obsah/776618testovani-na-koronavirus
(součást reportáže - informace o sadě Riocath je cca od 2min 30 s reportáže)
reportáž TV Nova se dvěma video-ukázkami:
https://tn.nova.cz/clanek/plosna-omezeni-jsou-podle-odborniku-na-nic-testovat-se-budemesami.html
reportáž ČTK a záznam celé tiskové konference:
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nova-sada-umozni-samooodber-vzorku-na-covid-19/1907332
další informace
- rozhovor na DVTV:
https://video.aktualne.cz/dvtv/odber-na-koronavirus-doma-min-straslivy-pocit-slzy-se-dooci/r~d41c3ac2bbbf11eab115ac1f6b220ee8/
- článek Blesku ze dne 27. 7. 2020 strany 4-5
Plné znění Zápisu z řádné valné hromady společnosti Riocath FNDB, a.s. bude v nejbližších dnech
uloženo ve Sbírce listin včetně přiložených dokumentů, a to u obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze a zpřístupněno na serveru www.justice.cz (u společnosti Riocath FNDB,
a.s.).

Se srdečným pozdravem,

Představenstvo společnosti Riocath FNDB, a.s.
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