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AKTUÁLNÍ ZPRÁVA 

Č. 2/2015 

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.  

15. října 2015 

Věc: Úpis nových akcií ve spole čnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. 

Zpráva podle ust. § 122 odst. 16 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů (celkový počet hlasů a nová výše základního kapitálu) 

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen „Spole čnost “) tímto sděluje, že dne 
15. října 2015 podepsali stávající akcionáři Společnosti, tj. KSM Investment SA, CED Group S.a.r.l., 
pan René Musila a pan Tomáš Jendřejek (dále jen „Zúčastn ění akcioná ři“), smlouvy o upsání akcií 
v celkovém počtu 22 000 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč na akcii (dále jen „Nové akcie “), 
vydaných v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 12. října 2015 ohledně 
navýšení jejího základního kapitálu. Zúčastnění akcionáři upsali Nové akcie poměrnou částí takto: 

� společnost KSM Investment SA upsala 11 311 101 kusů Nových akcií; 

� společnost CED Group S.a.r.l. upsala 9 527 534 kusů Nových akcií; 

� pan René Musila upsal 580 703 kusů Nových akcií; a 

� pan Tomáš Jendřejek upsal 580 662 kusů Nových akcií. 

Zúčastnění akcionáři uhradili emisní kurs Nových akcií nepeněžitým vkladem všech svých akcií, které 
vlastní ve společnosti Kofola S.A., akciové společnosti založené v Polsku, se sídlem na adrese ul. 
Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polsko (dále jen „Kofola PL “). 

V důsledku nepeněžitého vkladu akcií v Kofole PL Zúčastněnými akcionáři a nabytí dalších akcií v 
Kofole PL Společností od společnosti Kofola PL (o kterém Společnost informovala v Aktuální zprávě č. 
1/2015): 

� se Společnost stala vlastníkem 26 107 880 kusů akcií v Kofole PL, představujících 99,8% 
podíl na základním kapitálu Kofoly PL, a 26 107 880 hlasů na valné hromadě Kofoly PL, 
v důsledku čehož se Společnost stala hlavní holdingovou společností celé skupiny Kofola; 

� došlo ke zvýšení celkového počtu hlasů ve Společnosti z 20 000 na 22 020 000; a 

� došlo k navýšení základního kapitálu Společnosti z 2 000 000 Kč na 2 202 000 000 Kč. 

V dalším kroku má Společnost v úmyslu získat prostřednictvím vytěsnění menšinových akcionářů 
všechny zbývající akcie v Kofole PL tak, aby se stala 100% akcionářem Kofoly PL, na základě čehož 
dojde následně k vyřazení akcií Kofoly PL z obchodování na varšavské burze cenných papírů. 
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Více informací o skupině Kofola naleznete na http://investor.kofola.cz/ nebo Vám je rádi poskytnou: 
 
 

Jaroslava Musilová   Martin Rosypal  
+420 725 552 934  +420 736 767 078 

jaroslava.musilova@kofola.cz  martin.rosypal@kofola.cz 

PR Manager  IR Manager 

 
 
Skupina Kofola  je jeden z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů se sedmi výrobními 
závody na pěti evropských trzích. Celkově skupina Kofola zaměstnává 1 900 lidí. 
 
Do produktového portfolia společnosti Kofola CS patří tradiční kolový nápoj s originální recepturou 
Kofola, pramenitá voda Rajec, řada sirupů Jupí, hroznový nápoj Vinea, dětské nápoje Jupík, 
energetické nápoje Semtex a další tradiční československé značky Chito, Top Topic a Citro Cola. 
Nejnovějšími inovacemi jsou čerstvé ovocné a zeleninové šťávy UGO. V licenci vyrábí a distribuuje 
nápoje RC Cola, Orangina. V únoru roku 2013 se Kofola stala výhradním distributorem značek Evian 
a Badoit pro Českou a Slovenskou republiku a v říjnu 2013 oficiálním distributorem tradiční minerální 
vody z léčivého zdroje Vincentka pro české maloobchody a gastronomii. Od začátku roku 2015 Kofola 
exkluzivně distribuuje produkty společnosti Rauch v České republice a na Slovensku. 
 
Z portfolia značek společnosti Hoop Polska prodávaných na polském trhu jsou nejvýznamnější sirupy 
Paola, Hoop Cola a dětské nápoje Jupík. Hlavní značky pak doplňují ovocné nápoje Jupí, Mr. Max, 
Frutti, vody Arctic, Grodziska a v licenci prodávaný nápoj Pickwick. 
 
Nejnovějším přírůstkem do skupiny Kofola je slovinská společnost Radenska, výrobce stejnojmenných 
minerálních vod. 


