STANOVISKO ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA
společnosti
Pivovary Lobkowicz Group, a.s.,
se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078,
IČO: 272 58 611,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10035
(„Společnost”)
Stanovisko členů představenstva Společnosti („Orgán Společnosti“) podle ustanovení § 16 zákona č.
104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů, v platném znění („Zákon o
nabídkách převzetí“) k povinné nabídce převzetí ze strany navrhovatele, společnosti LAPASAN
s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 033 11 384, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 230057 („Navrhovatel“) („Nabídka“).
Dne 24. listopadu 2015 obdrželi členové Orgánu Společnosti od Navrhovatele nabídkový dokument
týkající se připravované Nabídky. Nabídku je Navrhovatel dle Zákona o nabídkách převzetí povinen
učinit v důsledku transakce dokončené dne 14.9.2015, na základě které Navrhovatel nabyl akcie
Společnosti představující 79,4% na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.
Po posouzení Nabídky členové Orgánu Společnosti zaujímají následující stanovisko:














Nabídka Navrhovatele se vztahuje na všechny kmenové akcie, ve formě na majitele, vydané
jako zaknihované cenné papíry, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 160,- Kč, ISIN:
CZ0005124420, jejichž emisní kurs je plně splacen („Akcie“), a to za kupní cenu 208,- Kč za
jednu Akcii („Nabídkovácena“).
Dle nabídkového dokumentu je nabídková cena stanovena na bázi prémiové ceny, která ve
smyslu ustanovení § 43 odst. 3 Zákona o nabídkách převzetí činí 208,- Kč. Prémiová cena
vychází z nejvyšší ceny, za kterou Navrhovatel nabyl Akcie v posledních dvanácti (12)
měsících před vznikem nabídkové povinnosti. Ve smyslu Zákona o nabídkách převzetí musí
výše protiplnění za Akcie odpovídat alespoň prémiové ceně. Z nabídkového dokumentu se
členové Orgánu Společnosti dozvěděli, že výše prémiové ceny činí 208,- Kč za jednu Akcii.
Nabízené protiplnění je v penězích a činí částku 208,- Kč za jednu Akcii, což odpovídá
prémiové ceně. Členové orgánu považují uvedenou Nabídkovou cenu za přiměřenou.
Navrhovatel v nabídkovém dokumentu uvedl, že k realizaci Nabídky budou použity zdroje
financováníz úvěru poskytnutého českou bankou, který plně pokrývá výši protiplnění za
Akcie, případně vlastní zdroje Navrhovatele.
Žádnýz členů Orgánu Společnosti nepředložil k Nabídce názor rozdí
lnýod stanoviska Orgánu
Společnosti. Všichni členové Orgánu Společnosti souhlasí s obsahem tohoto stanoviska.
Členové Orgánu Společnosti, pan Jiří Uvíra a pan Li Xiaokun, byli do svých funkcíjmenováni
vlivem Navrhovatele.
U pana Zdeňka Radila může existovat střet zájmů se zájmy Společnosti či adresátů Nabídky
vzhledem k tomu, že je menšinovým společníkem Navrhovatele, předsedou představenstva
Společnosti a zároveň akcionářem Společnosti, tudíž adresátem Nabídky.
Členové Orgánu Společnosti neshledávají žádné právní ani faktické vady Nabídky.
Žádný z členů Orgánu Společnosti nehodlá sám Nabídku akceptovat.
Navrhovatel v nabídkovém dokumentu uvádí, že považuje svoji investici do Společnosti za
dlouhodobou a podporuje stávající strategii Společnosti. V souladu s ní chce Společnost dále
rozvíjet, včetně exportních aktivit. Protože Navrhovatel (a s ním spolupracujícíosoby) nově
vstupuje do oboru pivovarnictví, provádí Navrhovatel analýzy výrobní a obchodní činnosti
Společnosti a další finanční analýzy. V návaznosti na výsledcích těchto analýz, které by měly

být k dispozici nejpozději do konce roku 2016, může Navrhovatel zvážit přijetí příslušných
změn ve strategii Společnosti. Dále Navrhovatel v nabídkovém dokumentu uvádí, že v
orgánech Společnosti budou zástupci společníků Navrhovatele, tj. společnosti CIGC, JTPE
a pana Zdeňka Radila. Navrhovatel v krátkodobém horizontu neplánuje významně propouštět
zaměstnance, přesídlit Společnost mimo Českou republiku ani přemístit její dceřiné
společnosti či provozovny, nicméně v návaznosti na výsledky probíhajících analýz nevylučuje
dílčí kroky směřující ke zvýšení efektivity a optimalizaci činnosti Společnosti a jejích
dceřiných společností. V závislosti na výsledku Nabídky Navrhovatel rovněž zváží vyřazení
Akcií Společnosti z obchodování na regulovaném trhu v České republice. V závislosti na
výsledku nabídky Navrhovatel v budoucnu nevylučuje ani realizaci procesu nuceného
přechodu Akcií na Navrhovatele.




S ohledem na záměry Navrhovatele uvedené v nabídkovém dokumentu, které jsou
konsistentní se stávající strategií Společnosti, a dále s ohledem na to, že Navrhovatel již nyní
vlastní majoritní podíl ve Společnosti, nelze dle názoru členů Orgánu Společnosti
předpokládat, že by Nabídka měla negativní vliv na zaměstnanost, strukturu či cíle
Společnosti. Členové Orgánu Společnosti si nejsou vědomi negativního vlivu Nabídky na
strategické cí
le Navrhovatele ve vztahu ke Společnosti ani o vlivu Navrhovatele na
zaměstnanost a umístění výroby Společnosti.
Členové Orgánu Společnosti na základě informací, které mají k dispozici, a s ohledem na výše
uvedené skutečnosti, zaují
majístanovisko, že nabídka je v souladu se zájmy Společnosti,
adresátů Nabídky, zaměstnanců a věřitelů Společnosti.

Místo:
Datum:
__________________________
Zdeněk Radil
předseda představenstva
Místo:
Datum:
__________________________
Jiří Uvíra
člen představenstva
Místo: New Haven, Connecticut, USA
Datum: 2.12.2015

__________________________
Li Xiaokun
člen představenstva

