KOFOLA
Veřejný návrh na koupi akcií – postup pro akcionáře
Pokud jste majitelem akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (KOFOLA) kótovaných na pražské burze a
zvažujete možnost prodeje těchto akcií na základě Veřejného návrhu na koupi těchto akcií, postupujte dle
následujícího stručného návodu:
1. Navštivte webové stránky České spořitelny (ČS) www.csas.cz – informace naleznete v části Aktuality
(vpravo dole).
2. Seznamte se s dokumentem „Veřejný návrh na koupi akcií společnosti Kofola Československo a.s.“
(Nabídkový dokument), který popisuje celý průběh případného prodeje Vašich akcií.
3. Pokud jste se rozhodli této nabídky na odkup využít, na stejných webových stránkách si stáhněte
příslušný formulář nazvaný „Oznámení o přijetí“ a ten vyplňte.
4. Vyplněný formulář „Oznámení o přijetí“ s úředně ověřenými podpisy zašlete v obálce označené
v levém horním rohu „Kofola – Oznámení o přijetí“ do ČS na adresu:
Česká spořitelna, a.s., útvar 8430 Back Office investičních produktů
Budějovická 1518/13a,b, Praha 4, 14000
Oznámení o přijetí musí být do ČS doručeno nejpozději 31.7.2017 v 17:00.
5. Jelikož navrhovatel vykupuje celkem 1.114.750 ks akcií představujících 5% podíl na společnosti Kofola,
budou po ukončení období pro zasílání Oznámení o přijetí sečteny veškeré došlé nabídky na prodej
akcií. Následně bude vypočítáno, kolik akcií poměrně může každý zájemce prodat. O tomto Vás ČS
vyrozumí dopisem („Oznámení pro zájemce“), který bude také obsahovat další pokyny, jak prodej akcií
dokončit.
6. Po obdržení dopisu Oznámení pro zájemce navštivte svou banku či obchodníka s cennými papíry (tam
kde máte vedeny akcie Kofoly) a zadejte prodejní příkaz dle podmínek uvedených v tomto dopise.
Povinné parametry Vašeho příkazu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Směr: prodej
Protistrana: RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o.
Účastník protistrany: 877 – Česká spořitelna
Identifikace akcie: KOFOLA
ISIN: CZ0009000121
Cena: 440,- Kč
Typ vypořádání: CV0
Počet kusů: uvedete počet kusů prodávaných akcií dle Oznámení pro zájemce
Datum vypořádání: uvedete datum vypořádání dle Oznámení pro zájemce

7. Nechte si udělat kopii tohoto prodejního příkazu a zašlete ji v obálce označené v levém horním rohu
„Kofola – Příkaz k převodu“ do ČS na adresu:
Česká spořitelna, a.s., útvar 8430 Back Office investičních produktů
Budějovická 1518/13a,b, Praha 4, 14000
8. K příslušnému dni vypořádání budou odepsány akcie z Vašeho majetkového účtu a bude Vám připsána
příslušná částka z prodeje akcií na peněžní účet u Vaší banky či obchodníka s cennými papíry.
Upozornění: Podmínky veřejného návrhu na koupi akcií a znění Nabídkového dokumentu se mohou
v průběhu nabídky měnit. Aktuální znění naleznete vždy na webu ČS.

