
 

 

VNITŘNÍ INFORMACE 
 

Pivovary Lobkowicz Group – 
Dokončení koupě majoritního podílu 

 
Praha (15. září 2015) – Pivovary Lobkowicz Group, a.s. 
(PLG) oznamují, že dne 14. září 2015 byly splněny 
všechny zbývající podmínky realizace prodeje 
většinového 79,4% podílu v PLG vlastněného 
společnostmi Palace Capital, a.s. a GO Solar s.r.o., a 
transakce byla vypořádána. 
 
Většinový podíl koupila společnost LAPASAN s.r.o. s 
následující vlastnickou strukturou:  

 70% CEFC Investment (Europe) Company a.s., 
dceřiná společnost čínské společnosti CEFC, 

 20% skupina J&T, přičemž konečným vlastníkem 
se má stát J&T Private Equity Group, 

 10% Zdeněk Radil, generální ředitel a předseda 
představenstva PLG.  

 
Celková hodnota transakce činí 1,9 miliardy Kč (po 
zaokrouhlení), což odpovídá ceně 208 Kč za akcii. 
 
Po nabytí většinového podílu musí společnost LAPASAN 
s.r.o. učinit nabídku převzetí všem ostatním akcionářům 
PLG, a to do 30 dnů ode dne nabytí podílu. 
 
Dnes bylo také obměněno nejvyšší vedení PLG. V 
představenstvu PLG jsou nyní p Zdeněk Radil, předseda 
představenstva a generální ředitel, p. LI Xiaokun 
nominovaný ze strany CEFC a p. Jiří Uvíra nominovaný ze 
strany J&T Private Equity Group.  
 
Změna proběhla na úrovni PLG jako holdingové 
společnosti, přičemž vedení sedmi dceřiných 
pivovarnických společností PLG a obchodní společnosti 
Pivovary Lobkowicz, a.s. zůstává ve složení p. Zdeněk 
Radil, p. Pavel Herman a p. Petr Blažek.  
 
Ze svých funkcí zároveň odstoupili členové dozorčí rady 
PLG p. Grzegorz Hóta a p. Martin Burda. Jejich funkce 
prozatím zůstanou neobsazené, než valná hromada zvolí 
nové členy dozorčí rady.  
 
Kontakt pro investory: 
Pivovary Lobkowicz Group, a.s. 

INSIDE INFORMATION 
 

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. – 
Completion of a majority stake buy-

out 
 

Prague (15 September 2015) – Pivovary Lobkowicz 
Group, a.s. (PLG) announces that on 14 September 
2015 the remaining conditions of the purchase of the 
majority 79.4% stake in PLG owned by Palace Capital, 
a.s. and GO Solar s.r.o. were completed and the 
transaction has been settled.  
 
The majority stake was purchased by LAPASAN s.r.o. 
with the following shareholding structure:  

 70% CEFC Investment (Europe) Company a.s., a 
subsidiary of Chinese company CEFC, 

 20% J&T group, whereas the final owner should  
be J&T Private Equity Group, 

 10% Zdeněk Radil, CEO and Chairman of the 
Board of Directors of PLG.  
 

Total value of the transaction is CZK 1.9 billion 
(rounded) which corresponds to CZK 208 per share. 
 
After acquisition of the majority stake, LAPASAN s.r.o. 
must make a mandatory takeover bid to all other PLG 
shareholders in 30 days after the acquisition of the 
stake. 
 
Today, also the top management of PLG has been 
changed. Its board of directors is now composed from 
Mr. Zdeněk Radil the chairman of the board of directors 
and CEO, Mr. LI Xiaokun nominated by CEFC and Mr. Jiří 
Uvíra nominated by J&T Private Equity Group. 
 
The change has occurred only at the level of PLG as the 
holding company and the management seven daughter 
breweries and the trade company Pivovary Lobkowicz, 
a.s. remains composed from Mr. Zdeněk Radil, Mr. Pavel 
Herman and Mr. Petr Blažek. 
 
Consequently, the current members of the PLG 
supervisory board Mr. Grzegorz Hóta and Mr. Martin 
Burda resigned from their positions. Until the general 
meeting elects new members of the supervisory board, 
their positions remain vacant.    



Klára Klímová, konzultantka pro vztahy s investory 
Tel.: +420 724 255 715 
E-mail: klara.klimova@pivovary-lobkowicz.cz 
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Klára Klímová, IR consultant 
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