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AKTUÁLNÍ ZPRÁVA 

Č. 8/2018 

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. 

9. května 2018 

CED GROUP S. à r.l. hodlá v krátkodobém horizontu prodat celý svůj podíl ve 
společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.  

 

Zpráva podle ust. § 125 odst. 1 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů (vnitřní informace), a podle článku 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) 

CED Group s.à r.l, dceřiná společnost firmy PEF VI spravovaná společností Enterprise 
Investors (dále jen "skupina CED"), má v úmyslu v blízké budoucnosti prodat celý svůj 
podíl ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ("Kofola") ve výši 4 673 445 akcií, 
což odpovídá 20,96 % základního kapitálu společnosti Kofola. 
 
V závislosti na příznivých tržních podmínkách skupina CED usiluje o nabídku akcií 
omezené skupině institucionálních investorů, tzv. „private placing“, pro něž by proces 
převodu akcií mohl začít v příštích týdnech. Pokud budou všechny akcie skupiny CED 
prodány, tzv. „free float“ v Kofole by se zvýšil na přibližně 27 %. Skupina CED pověřila 
zajištěním transakce dvě investiční banky. 
 

Tento materiál není propagačním materiálem ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., O podnikání na 
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento materiál nebo jeho část není určen pro distribuci, ať již přímo nebo nepřímo, na území nebo ve 
Spojených státech amerických nebo v jiných jurisdikcích, kde taková distribuce, publikace nebo 
používání může podléhat omezením nebo může být zakázána zákonem. Cenné papíry uvedené v 
tomto materiálu nebyly a nebudou registrovány podle zákona USA o cenných papírech z roku 1933, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenných papírech“), a mohou být nabízeny nebo 
prodávány ve Spojených státech pouze v rámci osvobození od nebo v transakci, která nepodléhá 
registračním požadavkům zákona o cenných papírech ve Spojených státech amerických. 
Tento materiál neobsahuje ani není součástí jakékoli nabídky či výzvy, ani nepředstavuje pokus o 
nabídku cenných papírů  a  za žádných okolností nesmí tvořit základ pro rozhodnutí investovat do 
cenných papírů společnosti Kofola. 
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