POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA
Č. 3/2016
KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.
31. března 2016
Pokračující zefektivňování struktury skupiny Kofola
Zpráva podle ust. § 125 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů (vnitřní informace)
V návaznosti na zmínku v prospektu publikovaném v listopadu 2015, připraveném ve spojení s:


veřejnou nabídkou akcií české hlavní holdingové společnosti skupiny Kofola,
Kofola ČeskoSlovensko a.s. ("Společnost"), na území České republiky, Polska a Slovenska; a



přijetím akcií Společnosti k obchodování na Burze cenných papírů ve Varšavě ("WSE") a Burze
cenných papírů Praha
(viz. aktuální zprávy č. 3/2015, 4/2015, 5/2015 a 6/2015 dostupné na investor.kofola.cz),

představenstvo Společnosti tímto oznamuje, že zamýšlené zefektivňování struktury skupiny Kofola
probíhá tak, jak bylo zamýšleno ve výše zmíněném prospektu.
Konkrétně, představenstvo Společnosti oznamuje, že:


minoritní akcionáři společnosti Kofola S.A., se sídlem v Kutně, Polsko ("Kofola PL"), polské
dceřiné společnosti Společnosti, byli vytěsněni (squeeze out) dne 25. listopadu 2015, čímž se
Společnost stala jediným akcionářem Kofoly PL;



akcie Kofoly PL byly vyřazeny z obchodování (delistovány) z WSE dne 15. března 2016;



práce na zamýšlené přeshraniční fúzi vybraných společností skupiny Kofola ("CBM") byly
zahájeny a CBM nyní zahrnuje následující společnosti ("Zúčastněné společnosti"):



(i)

Společnost (jako nástupnickou společnost);

(ii)

Kofolu PL (jako zanikající společnost);

(iii)

společnost Kofola CS a.s., českou dceřinou společnost Kofoly PL ("Kofola CS") (jako
zanikající společnost);

(iv)

společnost Pinelli spol. s r.o., českou dceřinou společnost společnosti Kofola a.s.
("Pinelli") (nově zahrnutou) (jako zanikající společnost); a

(v)

společnost Kofola holdinška družba d.o.o., slovinskou dceřinou společnost Kofoly CS
("Kofola d.o.o.") (nově zahrnutou) (jako zanikající společnost); a že

práce na separátní slovinské fúzi společností Radenska, d.d. a Radenska Miral, d.o.o.
("Slovinská fúze") byly také zahájeny za účelem zefektivnění struktury slovinské části skupiny
Kofola.
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Za účelem získání přímého 100% podílu u všech Zúčastněných společností na CBM, Kofola a.s.,
česká dceřiná společnost Kofoly CS, hodlá, jako přípravný krok před uskutečněním CBM, prodat v
průběhu dubna 2016 svůj podíl v Pinelli Společnosti.
V návaznosti na CBM a Slovinskou fúzi (jejichž realizace se očekává v druhé polovině roku 2016) by
měla struktura skupiny Kofola (nepočítaje ruské přidružené společnosti) vypadat následovně:

Více informací Vám v případě zájmu poskytne:
Martin Rosypal
IR manager
martin.rosypal@kofola.cz
Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Nad Porubkou 2278/31a
708 00 Ostrava – Poruba
Česká republika
http://investor.kofola.cz
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