Tisková informace

Praha, 26. května 2014

Česká spořitelna je hlavním manažerem emise akcií společnosti Pivovary
Lobkowicz Group, cena za akcii je 160 Kč
 Akcie Pivovary Lobkowicz Group se na Burze cenných papírů Praha začnou obchodovat 28. května
 Cena za akcii je 160 Kč, celkem bylo mezi investory umístěno 2 530 000 kusů akcií v objemu 404,8
milionu Kč
 Jedná se o největší a nejzajímavější emisi akcií na pražské burze od roku 2010
Hlavním manažerem emise akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group (PLG), která se na Burze cenných
papírů Praha začne obchodovat ve středu 28. května, je Česká spořitelna. Konečná cena nabízených akcií pro
institucionální a retailové investory je 160 Kč za akcii. Společnost mezi investory umístila celkem 2 300 000
kusů akcií, dalších 230 000 kusů prodali v rámci tzv. nadlimitní opce stávající akcionáři společnosti. Celkový
objem nabídky dosáhl 404,8 milionu Kč, výnosy z prodeje akcií chce PLG využít především na další rozvoj,
plánuje akvizice pivovarů, rozšíření své distribuční sítě a růst exportu.
Kromě investorů z České republiky projevili o akcie PLG zájem rovněž institucionální investoři z Rakouska, Polska,
Maďarska a Slovenska. Pivovary Lobkowicz Group jsou čtvrtou největší českou pivovarnickou skupinou podle
lokálních prodejů a pátou podle celkové produkce. Součástí skupiny jsou regionální pivovary v Protivíně, Uherském
Brodě, Jihlavě, Rychtáři, Klášteru, Vysokém Chlumci a Černé Hoře, nejstarší z nich byl založen v už roce 1298.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Helena Matuszná
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Klára Pačesová
Tiskové centrum ČS

Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití • Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů
Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů • Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování •
Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty • Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic • Největší
obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem • Jeden z nejvýznamnějších partnerů
Evropské investiční banky ve střední Evropě • Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru • Největší
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obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru • Největší správce aktiv pro firemní a
institucionální klienty • Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci 1. čtvrtletí 2014
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %.
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