POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA
Č. 4/2015
KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.
20. listopadu 2015
Věc: Schválení a publikace prospektu akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Zpráva podle ust. § 119b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů (úpis nových akcií)
Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. se sídlem v Ostravě, Česká republika,
(“Společnost”) tímto sděluje, že dne 19. listopadu 2015 (s právními účinky od 20. listopadu 2015)
schválila Česká národní banka prospekt Společnosti (dále ”Prospekt”) připravený za účelem veřejné
nabídky až 275 000 akcií, které mají být vydány a nabídnuty Společností k úpisu a až 825 000
existujících akcií nabídnutých k prodeji společností CED Group S.a.r.l. (společností kontrolované
fondem Polish Enterprise Fund VI spravovaného společností Enterprise Investors), jedním z nynějších
akcionářů (“Prodávající akcionář”), na území České republiky, Polska a Slovenska. Množství
nabízených akcií se může navýšit o dalších až 1 075 000 existujících akcií nabídnutých k prodeji
Prodávajícím akcionářem, pokud bude jejich cena pro Prodávajícího akcionáře přijatelná a v tomto
případě by celkový počet nabízených akcií činil až 2 175 000 akcií.
Maximální cena je stanovena na 650 Kč. Nabídková cena bude stanovena v Kč v návaznosti na
výsledek procesu určení ceny nabídky (book-building) a nebude vyšší než maximální cena. Indikativní
minimální cena pro účel nabídky retailovým investorům v České republice je 500 Kč.
Informace k nabídce v Polsku a na Slovensku bude zveřejněna, jakmile bude Komise pro finanční
dozor, polský regulátor kapitálového trhu, notifikována Českou národní bankou o schválení Prospektu
a obdrží certifikát schválení Prospektu společně s Prospektem a překladem jeho souhrnu do polštiny;
a jakmile bude Slovenská národní banka, slovenský regulátor kapitálového trhu, notifikována Českou
národní bankou o schválení Prospektu a obdrží certifikát schválení Prospektu společně s Prospektem
a překladem jeho souhrnu do slovenštiny. Globální koordinátor, společní manažeři (Joint
Bookrunners) a slovenský retailový manažer nebudou přijímat žádné instrukce učiněné investory
v Polsku a na Slovensku předtím, než bude dokončena procedura notifikace (tzv. pasportingu)
Prospektu a než začne v Polsku a na Slovensku nabídkové období.
Společnost dále sděluje, že Prospekt byl uveřejněn dne 20. listopadu 2015 v elektronické formě na
stránkách Společnosti (http://investor.kofola.cz).
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Upozornění:
Tato oznámení pouze plní oznamovací povinnosti společnosti, je pouze pro informační účely,
a v žádném případě nevytváří žádnou nabídku nebo výzvu k podání nabídky nebo podklad pro
rozhodnutí investovat do akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („společnost“). Nabídkový
prospekt („prospekt”) připravený v souvislosti s veřejnou nabídkou a vkladem akcií společnosti do
obchodování na pražské burze („PB”) a varšavské burze („VB“) je výhradně právně závazným
dokumentem, který obsahuje informace o společnosti a veřejné nabídce svých akcí v České republice,
v Polsku a na Slovensku („nabídka”).
Společnost je oprávněna realizovat nabídku, jakmile tento prospekt schválí Česká národní banka
(ČNB"), regulátor českého kapitálového trhu, a jakmile společnost poskytne tento prospekt k dispozici
veřejnosti, a v Polsku navíc tehdy, jakmile ČNB uvědomí Finanční dozorčí úřad, úřad pro kapitálové
trhy, o schválení tohoto prospektu, a obdrží potvrzení o tomto schválení tohoto prospektu spolu
s prospektem a překladem jeho resumé do polského jazyka, a na Slovensku navíc tehdy, jakmile ČNB
uvědomí Slovenskou národní banku a slovenský úřad pro kapitálové trhy o schválení tohoto
prospektu, a obdrží potvrzení o tomto schválení tohoto prospektu spolu s prospektem a překladem
jeho resumé do slovenského jazyka.
Toto oznámení (a informace v něm obsažené) nepředstavuje nabídku cenných papírů k prodeji nebo
zprostředkování nabídky koupě cenných papírů v jakékoliv jurisdikci, včetně Austrálie, Kanady,
Japonska nebo ve Spojených státech amerických. Cenné papíry nelze nabízet ani prodat ve
Spojených státech bez registrace podle zákona USA o cenných papírech z roku 1933 v platném znění
(„zákon o cenných papírech"), ani v rámci výjimky z registrace. Cenné papíry zde uváděné nejsou
a nebudou zaregistrovány dle zákona o cenných papírech. Ve Spojených státech nebude realizována
žádná nabídka cenných papírů.
V kontextu určitých jurisdikcí může být protiprávní toto oznámení vydat, publikovat nebo distribuovat,
ať přímo či nepřímo. Toto oznámení není určeno k vydání, publikování nebo distribuci, ať přímo či
nepřímo, ve nebo do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Japonska, ani v zemi žádné jiné
jurisdikce, kde by takové jednání bylo protiprávní. Informace v tomto oznámení nepředstavují žádnou
nabídku cenných papírů/dluhopisů k prodeji ve Spojených státech amerických, v Austrálii, Kanadě,
Japonsku, ani nebo ve Spojených státech, ani v zemi žádné jiné jurisdikce, kde by takové jednání bylo
protiprávní.
Erste Group Bank AG („globální koordinátor“) nebo Trigon Dom Maklerski S.A. a Bank Zachodni WBK
S.A. („společní manažeři“) nezamýšlejí zveřejnit rozsah žádných individuálních investic ani transakcí
jinak než v souladu s jakýmikoliv právními nebo regulačními povinnostmi. Ani globální koordinátor ani
žádný ze společných manažerů, ani žádná jejich příslušná dceřiná společnost nebo pobočka, ani
jejich ředitelé, úředníci, zaměstnanci, poradci, zástupci ani jiné osoby, nepřijímají žádnou
odpovědnost, ani neposkytují žádnou záruku nebo prohlášení či ujištění, ať výslovně či implicitně, co
se týče pravdivosti, přesnosti, úplnosti nebo správnosti informací nebo názorů v tomto sdělení, nebo
jiných informací týkajících se společnosti, jejích dceřiných společností, poboček nebo spřízněných
společností, ať poskytnutých písemně, ústně či vizuálně nebo elektronickou formou, a bez ohledu na
to, jakou formou byly předány nebo poskytnuty k dispozici, ani nezodpovídají za žádnou škodu nebo
ztrátu jakkoliv vzniklou v důsledku využití tohoto oznámení nebo jeho obsahu, či jinak vzniklou v této
souvislosti.
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