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AKTUÁLNÍ ZPRÁVA 

Č. 2/2017 

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. 

8. února 2017 
 
Informace o výsledcích nabídky na odkup akcií Kofoly obchodovaných na Varšavské burze 
cenných papírů 
 
Zpráva podle ust. §§ 69.1, 69.4, 70, 70a a 77.7 polského zákona o veřejných nabídkách, podmínkách 
přijetí finančních nástrojů k obchodování na organizovaném trhu a o veřejně obchodovaných 
společnostech 
 
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen „Kofola“) ze 
dne 8. prosince 2016 o vyřazení akcií Kofoly z obchodování na Varšavské burze cenných papírů (dále 
jen „WSE“) a nabytí těchto vyřazených akcií společností Kofola byla oznámena a zahájena nabídka na 
akcie Kofoly nakoupené v rámci transakcí na regulovaném trhu Polské republiky a vedené na účtech 
cenných papírů v Polské republice ke třetímu dni od oznámení nabídky (dále jen „Akcie“) (dále jen 
„Nabídka“). Nabídka byla oznámena dne 9. prosince 2016 společností KSM Investment S.A. 
(většinovým akcionářem Kofoly) (dále jen „KSM“) a subjektem kupujícím Akcie v rámci Nabídky byla 
společnost Kofola. (Více informací o nabídce naleznete v Aktuální zprávě č. 13/2016.) 
 
Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. tímto oznamuje, že výsledky Nabídky jsou 
následující: 
 

 počet právně závazných nabídek na prodej Akcií ke konci nabídkového období: 0 
 

 procentuální část Akcií nabytých Kofolou dne 8. února 2017 v rámci transakcí uzavřených na 

základě Nabídky: 0 % 

 procentuální část akcií z celkového počtu akcií Kofoly získaných Kofolou v rámci transakcí 

uzavřených na základě Nabídky: 0 % (0 z 22 295 000 kusů akcií Kofoly) 

 procentuální část hlasů z celkového počtu hlasů v Kofole získaných Kofolou v rámci transakcí 

uzavřených na základě Nabídky: 0 % (0 z 22 295 000 hlasů v Kofole). 

Před realizací Nabídky vlastnila společnost KSM v Kofole přímo 11 321 383 kusů akcií, představujících 

50,78% podíl na základním kapitálu a odpovídajících 11 321 383 hlasům na valné hromadě, které 

představují 50,78 % z celkového počtu hlasů v Kofole. 

Před realizací Nabídky vlastnila společnost Kofola přímo 1 956 kusů vlastních Akcií, představujících 

0,0088% podíl na základním kapitálu a odpovídajících 1 956 hlasům na valné hromadě, které 

představují 0,0088 % z celkového počtu hlasů v Kofole, nicméně s tím, že Kofola nemůže žádná 

hlasovací práva uplatnit. 

Po realizaci Nabídky vlastnila KSM společně s Kofolou jakožto svou dceřinou společností 11 323 339 

kusů akcií Kofoly, představujících 50,79% podíl na základním kapitálu a odpovídajících 11 323 339 

hlasům na valné hromadě, které představují 50,79 % z celkového počtu hlasů v Kofole, nicméně s tím, 

že Kofola nemůže žádná hlasovací práva uplatnit. 

Po realizaci Nabídky se počet akcií v Kofole, kterou vlastní KSM, Kofola a KSM a Kofola jednající ve 

shodě, nezměnil. 
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S výjimkou Kofoly neexistují žádné jiné dceřiné společnosti KSM, které by vlastnily akcie Kofoly. 

Po realizaci Nabídky podá Kofola u polské Finanční dozorové komisi (polsky: Komisja Nadzoru 

Finansowego) návrh se žádostí o vyřazení akcií Kofoly z obchodování na WSE. Předpokládá se, že 

akcie Kofoly budou na Varšavské burze cenných papírů naposledy obchodovány v polovině března 

2017. 

 
 
 

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 


