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Kofolu můžete ode dneška koupit v České spořitelně 

 

 Kofola ČeskoSlovensko a.s. zahajuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO) 

 Akcie je možné nakupovat prostřednictvím České spořitelny 

 

Drobní investoři v České republice budou mít možnost nakupovat akcie společnosti Kofola ČeskoSlovensko 

a.s., předního středoevropského výrobce nealkoholických nápojů. Společnost dnešním dnem zahajuje 

primární veřejnou nabídku akcií (IPO), v jejímž rámci nabízí k úpisu až 275 000 nově vydávaných akcií. 

Současně nabízí jeden ze stávajících akcionářů, společnost CED Group Sarl., k prodeji dalších až 1 900 000 

akcií. Pokyny k nákupu akcií mohou investoři podávat buď ve vybraných pobočkách České spořitelny, nebo 

telefonicky prostřednictvím služby Investiční makléř České spořitelny; více informací se zájemci dozví na tel. 

čísle 800 INVEST (800 468 378). 

 

Akcie budou od 20. 11. 2015 do 1. 12. 2015 nabízeny rovněž drobným investorům v České republice. V souvislosti 

s IPO uveřejnila společnost na svých internetových stránkách (http://firma.kofola.cz/investor/) prospekt akcií a jeho 

shrnutí v českém jazyce. Většinovým vlastníkem Kofoly ČeskoSlovensko a.s. je lucemburská společnost KSM 

Investments S.A. rodiny zakladatele společnosti, pana Janise Samarase, která v rámci IPO neprodává žádné akcie a 

zůstane majoritním vlastníkem i po IPO. 

 

Globálním koordinátorem emise je Erste Group Bank, Česká spořitelna je pak manažerem retailové nabídky v České 

republice. Seznam vybraných obchodních míst najdete v příloze. 

 
Důležité upozornění: 

Tato informace nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (Akcie). Veřejná nabídka Akcií 

se v České republice, na Slovensku a v Polsku provádí výlučně na základě prospektu, který je na internetových stránkách 

http://firma.kofola.cz/investor/ a je také zdarma k dispozici v obvyklých úředních hodinách u České spořitelny na adrese Evropská 17, 160 00, 

Praha 6. 

 

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

 
Kristýna Havligerová   Klára Pačesová  
Tisková mluvčí ČS   Tiskové centrum České spořitelny 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
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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 

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 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci roku 2014 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %. 
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