
 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

 
Představenstvo akciové společnosti 

Riocath Global, a.s. 
se sídlem v Praze 6, Podbabská 1112/13, Bubeneč, PSČ 160 00, IČ: 066 84 998 

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23125 
(dále jen „společnost“) 

s v o l á v á 
v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb. 

zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti 

řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, 
která se bude konat dne 1. listopadu 2022 v 15,00 hodin 

v Kolibě restaurace U Pramene na adrese Praha 6, Bubeneč,  
Goetheho 25/105, 160 00  

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 
1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.  
2) Představení finančního modelu financování koncernu. 
3) Ostatní, závěr.  

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a dále zdůvodnění jednotlivých návrhů 
jsou uvedeny níže v této pozvánce. 

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 14,15 hodin do 15,00 hodin  

Při prezenci a během celého jednání budou dodržována platná protiepidemická opatření.  

Právo zúčastnit se řádné valné hromady a vykonávat hlasovací práva má akcionář, který je zapsán ke 
dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, který společnost vede. V případě, že osoba není 
zapsána v seznamu akcionářů, který společnost vede, může se valné hromady zúčastnit a vykonávat 
hlasovací práva pouze tehdy, pokud prokáže, že je ke dni konání valné hromady vlastníkem akcií 
společnosti na jméno.  

Při prezenci se každý akcionář - fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře - 
fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění 
zastupovat akcionáře s  podpisem akcionáře. Zástupce akcionáře - právnické osoby se musí prokázat 
průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do 
kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá 
z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující 
oprávnění zastupovat akcionáře s podpisem akcionáře.  

Konec valné hromady je plánován na 17,00 hodin. 

 

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění: 
 
 

K bodu 2) pořadu řádné valné hromady: 
Valná hromada společnosti Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998, se sídlem Podbabská 1112/13, 
Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 23125, bere na vědomí Zprávu představenstva o finančním modelu financování koncernu. 
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Zdůvodnění bodu 2) 
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání, k diskusi eventuálně ke schválení 
plány, záměry a úmysly k řešení akutní finanční situace společnosti po dvou letech celosvětové 
pandemie a současné finanční a energetické krize. 
 
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář. 
 
 
 
 
V Praze, 21. září 2022 
                           
                                 
 
                                                                              Představenstvo společnosti  
                                                                       Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998 
 


