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AKTUÁLNÍ ZPRÁVA 

Č. 13/2016 

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. 

9. prosince 2016 

 

Vyřazení akcií Kofoly z obchodování na Varšavské burze cenných papírů a oznámení nabídky na 
odkup těchto akcií 

 

Zpráva podle ust. § 125 odst. 1 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů (vnitřní informace) 

 

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen „Kofola“) tímto oznamuje, že na 

základě žádosti svého většinového akcionáře, společnosti KSM Investment S.A., schválilo dne 8. 

prosince 2016: 

 vyřazení akcií Kofola z obchodování na Varšavské burze cenných papírů (dále jen „Varšavská 

burza cenných papírů“); a 

 nabytí těchto vyřazených akcií společností Kofola. 

Důvodem vyřazení akcií Kofoly z obchodování na Varšavské burze cenných papírů (polsky: Giełda 

Papierów Wartościowych) je velmi nízký objem akcií obchodovaných na Varšavské burze cenných 

papírů, který neodpovídá nákladům na takovou kotaci. 

Podle polského právního řádu je k tomu, aby mohly být z obchodování na Varšavské burze cenných 

papírů vyřazeny akcie Kofoly, které jsou současně obchodovány na Burze cenných papírů Praha, nutné 

mimo jiné předložit nabídku na odkup všech zbývajících akcií, které (i) byly nabyty prostřednictvím 

transakcí realizovaných v rámci obchodování na Varšavské burze cenných papírů a které (ii) jsou 

evidovány na účtech cenných papírů vedených u Národního depozitáře cenných papírů (polsky: 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) na konci třetího dne následujícího po oznámení takové 

nabídky (dále jen „Nabídka“). 

V této souvislosti tímto představenstvo společnosti Kofola oznamuje, že dnes, 9. prosince 2016, bylo 

Varšavské burze cenných papírů a polské Finanční dozorové komisi (polsky: Komisja Nadzoru 

Finansowego) oznámeno předložení Nabídky a že dokument s Nabídkou byl doručen Polské tiskové 

agentuře (PAP). 

V průběhu Nabídky bude vyřazení akcií Kofola z obchodování na Varšavské burze cenných papírů 

spojeno s nabytím takových vyřazených akcií společností Kofola, čímž se společnost Kofola stane 

držitelem vlastních akcií. Kupní cena za tyto akcie byla v souladu s příslušnými právními předpisy 

stanovena ve výši 78,60 PLN (sedmdesát osm zlotých šedesát grošů) za jednu akcii. 

Předpokládá se, že akcie Kofoly budou na Varšavské burze cenných papírů naposledy obchodovány 

v polovině března 2017. 
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Více informací Vám v případě zájmu poskytne: 

Lenka Frostová 
IR manager 
lenka.frostova@kofola.cz 
 
Kofola ČeskoSlovensko a.s. 
Nad Porubkou 2278/31a 
708 00 Ostrava – Poruba 
Česká republika 
http://investor.kofola.cz 


