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Temat: Rejestracja w KDPW, dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji 

Kofola ČeskoSlovensko a.s. 

 

Podstawa prawna : : Art. 56 ust. 1 pkt 1 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.) - informacja poufna 

 

Zarząd KOFOLA SA ("Kofola PL") niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2015 Zarząd Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej" "KDPW") Uchwałą nr 830/2015 stwierdził spełnienie 

wszystkich warunków  rejestracji w depozycie papierów wartościowych 22.295.000 (dwadzieścia dwa 

miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Kofola 

CS”), o wartości nominalnej 100 CZK (sto koron czeskich) każda, oraz oznaczonych kodem 

CZ0009000121 („Akcje Kofola CS”). 

 

Ponadto Kofola PL informuje, iż w dniu 7 grudnia 2015 r. Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA („GPW”) podjął uchwałę nr 1242/2015 postanawiając o dopuszczeniu do obrotu 

giełdowego na rynku głównym GPW Akcji Kofola CS. Następnie Zarząd GPW uchwałą z dnia 8 grudnia 

2015 nr 1246/2015  zdecydował o wprowadzeniu z dniem 9 grudnia 2015 w trybie zwykłym  

w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wyżej wymienione Akcje Kofola CS, 

które będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KOFOL” i oznaczeniem 

„KOF”. 

 

Jednocześnie Kofola PL informuje, iż począwszy od dnia 2 grudnia 2015 Akcje Kofola CS znajdują się w 

obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze. 

 

Powyżej opisane kroki kończą proces oferty publicznej Kofola CS („Oferta”).                                               

Szczegóły dotyczące wyników  Oferty zostały ujawnione w raporcie bieżącym Kofola PL nr 38/2015 z 

dnia 1 grudnia 2015 r. 

 

Niniejszy komunikat stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych Kofola PL i służy wyłącznie 

celom informacyjnym, w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia stanowiących 

podstawę do decyzji o inwestowaniu w papiery wartościowe Kofola CS. Prospekt emisyjny 

przygotowany w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Praskiej 

Giełdzie Papierów Wartościowych ("PSE") oraz Giełda Papierów Wartościowych w 

Warszawie("GPW") jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce 

oraz ofercie publicznej jej akcji w Czechach, Polsce i na Słowacji („Oferta”). 

 

Kofola CS uzyskała możliwość przeprowadzenie oferty w Czechach wobec zatwierdzenia Prospektu 

Emisyjnego przez Narodowy Bank Czeski ("CNB"), czeski organ rynków kapitałowych i po 

opublikowaniu Prospektu przez Spółkę, a w Polsce po powiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego, 

polskiego organu nadzoru nad rynkami kapitałowymi, przez CNB o zatwierdzeniu Prospektu i 



otrzymaniu certyfikatu zatwierdzenia Prospektu wraz z Prospektem i tłumaczeniem jego streszczenia 

na język polski, oraz na Słowacji, po powiadomieniu Narodowego Banku Słowacji, słowackiego 

organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym, przez CNB o zatwierdzeniu Prospektu i otrzymaniu 

certyfikat zatwierdzenia Prospektu wraz z Prospektem i tłumaczeniem jego podsumowania na język 

słowacki. 

 

Niniejszy komunikat (i zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży 

papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów, w jakiejkolwiek 

jurysdykcji, w tym Australii, Kanadzie, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe nie 

mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych nieobecnego rejestracji na 

podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o 

Papierach Wartościowych") lub zwolnienie z rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w 

niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Ustawy o Papierach 

Wartościowych. Żadna oferta publiczna papierów wartościowych nastąpi w Stanach Zjednoczonych. 

 

Wydawanie, publikacja lub dystrybucja niniejszego komunikatu może nie być dozwolona w 

niektórych jurysdykcjach. Niniejszy komunikat nie jest przeznaczony do wydania, publikacji czy 

dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, 

Kanadzie, Japonii ani w innym systemie prawnym, w którym byłoby to niezgodne z prawem. 

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie stanowią oferty sprzedaży papierów 

wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innym 

systemie prawnym, w którym byłoby to niezgodne z prawem. 


