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Rejestracja połączenia, podwyższenie kapitału zakładowego   
        
 
     Zarząd KOFOLA - HOOP S.A. niniejszym informuje, że z dniem 30.05.2008r. powziął 
wiadomość, że w dniu 30.05.2008r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji połączenia HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie  oraz 
Kofola SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o którym Spółka informowała dotychczas w 
raportach nr 51/2007, nr 3/2008, nr 5/2008, nr 9/2008, nr 11/2008-13/2008 (dzień połączenia) 
oraz dokonał rejestracji podwyższenia kapitału Spółki. 
 
   Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne 
Zgromadzenie Spółki w dniu 31.03.2008r. dokonało połączenia spółki HOOP Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie ze spółką Kofola SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia majątku Kofola SPV Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością przez HOOP Spółka Akcyjna w zamian za akcje wydane 
wspólnikom Kofola SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .  
 
          Kofola SPV sp. z o.o. do dnia połączenia była właścicielem 100 % akcji w kapitale 
zakładowym Kofola - Holding A.S., która zarządza Grupą Kapitałową Kofola. Grupa 
Kapitałowa Kofola jest jednym z najważniejszych producentów napojów w Europie 
Środkowej. Firma działa w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech, natomiast HOOP 
S.A. zarządzała Grupą Kapitałową HOOP, która dotychczas koncentrowała się na produkcji i 
dystrybucji napojów bezalkoholowych przede wszystkim na rodzimym rynku w Polsce. Za 
pośrednictwem swoich spółek zależnych działa również na rynku Federacji Rosyjskiej.  
 
      Z dniem rejestracji połączenia, o których mowa powyżej, dotychczasowa nazwa HOOP 
S.A. została zmieniona na Kofola - HOOP S.A. 
 
     W wyniku połączenia kapitał zakładowy spółki Kofola - HOOP Spółka Akcyjna został 
podwyższony z kwoty 13.088.576 złotych do kwoty 26.171.918 złotych, tj. o kwotę 
13.083.342,00 złotych w drodze emisji 13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o 
wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, z którymi nie będą związane żadne 
szczególne uprawnienia.  



        
 Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kofola - HOOP Spółka 

Akcyjna, tj. 13.083.342 (trzynaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści 
dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda 
akcja, zostaną objęte przez wspólników spółki Kofola SPV Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

 
W wyniku połączenia, o którym mowa powyżej, kapitał zakładowy Kofola - HOOP S.A. 

będzie wynosił 26.171.918 złotych i będzie się dzielił na 26.171.918 złotych uprawniających 
do 26.171.918 głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
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