
 

 

 
Raport bieżący nr 32/2015 

KOFOLA S.A.  
 
Data: 12 października 2015 
 
Temat: Sprzedaż akcji własnych i podwyższenie kapitału Kofola Ceskoslovensko a.s. 
 
Podstawa prawna: artykuł 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze 
zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 
sprawie informacji bieżących i okresowych. 
 
Zarząd Kofola S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Kutnie informuje, że w dniu 12 

października 2015 roku dokonał transakcji zbycia wszystkich akcji własnych, które nabył w 

ramach Skupu Akcji Własnych, realizowanego na mocy uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z 8  lipca 2015 r. (Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 8 lipca 2015 r.). 

Akcje własne Emitenta zostały zbyte na rzecz Kofola Ceskoslovensko a.s. z siedzibą w 

Ostrawie, Czechy.  

W związku z powyższym, w dniu 12 października 2015 r., Spółka zbyła 53.985 (słownie: 

pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki po cenie 57,00 zł. za 

jedną akcję. Jednostkowa, nominalna wartość jednej akcji wynosi 1,00 zł., natomiast łączna 

liczba  akcji  własnych  posiadanych  przez  Spółkę wynosiła przed transakcją opisaną w 

niniejszym raporcie 53.985 akcje, co  stanowi 0,2064 %  w  kapitale  zakładowym  Emitenta  

oraz uprawnia do 53.985 głosów na  Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku wyżej wymienionej transakcji przestał 

posiadać akcje własne. 

Środki pozyskane ze sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału 

obrotowego Spółki. 

Jednocześnie  Emitent informuje o podjęciu w dniu 12 października 2015 r. przez Walne 

Zgromadzenie Kofola Ceskoslovensko a.s. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego 

obejmującej emisję 22.000.000 akcji (Nowe Akcje), które zostaną objęte w stosunku 

proporcjonalnym do aktualnych udziałów przez głównych akcjonariuszy Emitenta 

(„Akcjonariusze Uczestniczący”).  

Pokrycie Nowych Akcji nastąpi w drodze wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci 

wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy Uczestniczących akcji Emitenta. 



 

 

Po zakończeniu transakcji podwyższenia kapitału Kofola Ceskoslovensko a.s. posiadać będzie 

26 107 880  akcji Emitenta co  stanowi 99,80 %  w  kapitale  zakładowym  Emitenta  oraz 

uprawnia do 26 107 880 głosów co stanowi 99,80 % ogółu na  Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

W ten sposób Kofola Ceskoslovensko a.s. stanie się główną spółką holdingową dla Grupy 

Kofola (o planowanach takiej zmiany w strukturze grupy kapitałowej Kofola Spółka 

informowała w raportach bieżących: nr 9/2015 z 13 maja 2015 r., nr 30/2015 16 września 

2015 r. i nr 31/2015 z 30 września 2015 r.).  

 


