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Restrukturalizace akciových podílů ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. a zamýšlené
transakce týkající se této společnosti
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)

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen „Kofola“) tímto sděluje, že společnost
KSM Investment S.A. (dále jen „KSM“), René Musila a Tomáš Jendřejek mají v úmyslu
restrukturalizovat své stávající akciové podíly ve společnosti Kofola (dále jen „Restrukturalizace“). Na
základě této Restrukturalizace by společnost KSM, René Musila a Tomáš Jendřejek převedli své akcie
ve společnosti Kofola na AETOS a.s., nově založenou stoprocentní dceřinou společnost KSM, a René
Musila a Tomáš Jendřejek si přejí se stát akcionáři společnosti AETOS (vedle KSM jako stávajícího
akcionáře). Společnost AETOS by se stala akcionářem Kofoly vlastnícím akcie Kofoly představující
přibližně 56 % celkového akciového kapitálu Kofoly. KSM (kterou v současné době vlastní čeští státní
příslušníci) má následně v úmyslu sloučit se se společností AETOS, a pak by tedy společnost AETOS,
jako hlavní akcionář Kofoly, byla vlastněna výhradně českými občany.
Restrukturalizace neovlivní obchodní činnost Kofoly jako takové nebo akcie jiných akcionářů a jejím
cílem je zjednodušení a transparentnost osob ovládajících Kofolu.
Představenstvo společnosti Kofola tímto dále sděluje, že KSM, CED GROUP S.à r.l. (dále jen „CED“),
René Musila a Tomáš Jendřejek, stávající akcionáři společnosti Kofola, a AETOS uzavřeli dne 8. června
2017 smlouvu o některých transakcích, které se týkají Kofoly a jejích akcií (dále jen „Smlouva o
transakcích“).
Na základě Smlouvy o transakcích jsou zamýšleny následující kroky:

•

CED si přeje převést na společnost AETOS akcie CED v Kofole představující 12 % celkového
akciového kapitálu Kofoly za kupní cenu ve výši 440,- Kč za akcii (dále jen „Převod akcií CED“).
Převod akcií CED je mimo jiné podmíněn tím, že AETOS zajistí dostatečné prostředky k úhradě
kupní ceny. Záměrem je dokončit převod do konce července 2017, v každém případě po valné
hromadě společnosti Kofola a výplatě dividend (jak je navrženo v programu valné hromady).

•

RADENSKA, d.o.o., 100% vlastněná dceřiná společnost Kofoly, má v úmyslu předložit nabídku
na akcie Kofoly představující 5 % celkového akciového kapitálu Kofoly za nabídkovou cenu
440,- Kč za akcii (dále jen „Nabídka“). Zahájení Nabídky je mimo jiné podmíněno tím, že
Nabídku schválí Kofola jako jediný akcionář RADENSKA d.o.o. Uzavření Nabídky je podmíněno
výplatou dividendy akcionářům Kofoly. Záměrem je zahájit Nabídku do konce června 2017 na
dobu až osmi (8) týdnů.

•

Strany si přejí zavést novou dividendovou politiku společnosti Kofola s cílem vyplatit
akcionářům Kofoly dividendy v minimální výši 60 % jejího konsolidovaného čistého zisku
dosaženého v každém finančním roce počínaje rokem 2017 do roku 2020, za předpokladu, že
bude k dispozici dostatečný zisk k rozdělení.
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•

Strany se dohodly na spolupráci za účelem možného private placement nebo veřejné nabídky
na všechny zbývající akcie CED ve společnosti Kofola a akcií AETOS ve společnosti Kofola,
které představují až 3 % celkového akciového kapitálu Kofoly. V závislosti na tržních
podmínkách mohou strany tuto transakci zrealizovat v průběhu roku 2018.

K dnešnímu dni dozorčí rada Kofoly schválila opční program pro manažery, na základě kterého budou
její výkonní pracovníci (11 osob) získávat v období 2017-2019 až 202 466 akcií Kofoly (0,9% celkového
akciového kapitálu Kofoly) za podmínek stanovených tímto programem.
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