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Temat: KOFOLA S.A. ogłasza ofertę skupu akcji własnych 
 
Podstawa prawna: artykuł 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.). 
 
Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie ("Spółka") niniejszym ogłasza zaproszenie do 

zapisywania się na sprzedaż 105 911 akcji Spółki, stanowiących na dzień ogłoszenia 

zaproszenia łącznie 0,40% kapitału zakładowego Spółki ("Zaproszenie").  

Zaproszenie zostało ogłoszone w związku z realizacją Skupu akcji własnych na zasadach 

określonych w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2015 

r. w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych. Treść uchwały 

została opublikowana w formie raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. 

W ramach Zaproszenia Spółka nabędzie nie więcej niż 105.911 akcji, na które składa się 

105.227 akcji na okaziciela notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

(Akcje Zdematerializowane) oraz 684 akcje na okaziciela, w formie materialnej, które nie są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (Akcje Materialne). Oferowana cena zakupu 

jednej akcji wynosi 57 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych). Spółka przeznaczy na 

nabywanie akcji w ramach Zaproszenia maksymalnie 6.036.927 PLN (słownie: sześć milionów 

trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych). Przyjmowanie zapisów na 

sprzedaż Akcji Zdematerializowanych przez akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 20 

sierpnia 2015 r., a zakończy w dniu 24 sierpnia 2015 r., a przyjmowanie zapisów na sprzedaż 

Akcji Materialnych przez akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 20 sierpnia 2015 r., a 

zakończy w dniu 21 sierpnia 2015 r. Rozliczenie transakcji nabycia Akcji 

Zdematerializowanych nastąpi w dniu 28 sierpnia 2015 r., a Akcji Materialnych w dniu 26 

sierpnia 2015 r. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Zaproszenia 

jest Trigon Dom Maklerski S.A. Pełna treść Zaproszenia znajduje się w Załączniku 1 do 

raportu bieżącego. 

Zastrzeżenie prawne: 

Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o 

którym mowa w art. 72 i kolejnych 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.). W 



szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, 

ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, 

szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych 

wezwań (Dz.U. Nr 207, poz. 1729 ze zm.). Dokument Zaproszenia nie stanowi porady 

inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem, 

akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i 

podatkowych.  

 



Niniejsze zaproszenie do zapisywania się na sprzedaż akcji w ramach skupu akcji własnych Kofola S.A. nie 

stanowi wezwania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

("Ustawa"). Kofola S.A. nie zgłaszała Komisji Nadzoru Finansowego zamiaru przeprowadzenia skupu akcji 

własnych w trybie przewidzianym przez art. 77 Ustawy, a sposób przeprowadzenia skupu akcji własnych i treść 

dokumentów sporządzonych w związku z tym skupem, nie podlega przepisom Ustawy ani rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż 

lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w 

wyniku tych wezwań ("Rozporządzenie"). 

ZAPROSZENIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI W RAMACH 

SKUPU AKCJI WŁASNYCH KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA 

Zaproszenie do zapisywania się na sprzedaż akcji („Zaproszenie”) jest składne przez Kofola S.A., spółkę 

założoną i działającą zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Kutnie, ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134518 („Spółka”, „Zapraszający” lub „Podmiot 

Nabywający”), w związku z przeprowadzanym skupem akcji własnych Spółki, uprawniających do 

wykonywania 0,40% ogólnej liczby głosów w Spółce („Skup”). 

1. Oznaczenie akcji objętych Zaproszeniem, ich rodzaju i emitenta. 

Przedmiotem Zaproszenia jest 105 911 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, z 

których każda uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”), wyemitowanych przez 

Spółkę, zarówno Akcji zdematerializowanych („Akcje Zdematerializowane”) jak i Akcji posiadających formę 

dokumentu („Akcje Materialne”), stanowiących łącznie 0,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Akcje Zdematerializowane zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i są notowane 

na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz 

są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i oznaczone kodem 

PLHOOP000010. 

Akcje Materialne zostały wystawione w formie dokumentu i nie są przedmiotem obrotu na GPW, ani 

zarejestrowane w KDPW. 

Następujące podmioty zobowiązały się wobec Zapraszającego, że nie odpowiedzą na Zaproszenie i nie złożą 

zapisu na sprzedaż Akcji: 

- KSM INVESTMENTS S.A., spółka posiadająca 13 395 373 Akcje, 

- CED Group S. à r. l., spółka posiadająca 11 283 153 Akcje, 

- René Musila, osoba fizyczna posiadająca 687 709 Akcji, oraz 

- Tomáš Jendřejek, osoba fizyczna posiadająca 687 660 Akcji ("Podmioty Zobowiązane do Niezbywania"). 

Łącznie Podmioty Zobowiązane do Niezbywania posiadają 99,59% Akcji Spółki (99,60% Akcji Spółki po 

zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 23 

czerwca 2015 r.), czyli 26 053 895 Akcji, co odpowiada 26 053 895 głosom na Walnym Zgromadzeniu, czyli 

99,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (99,60% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą nr 18 z dnia 23 

czerwca 2015 r.). 

W konsekwencji, uwzględniając akcje własne posiadane przez Zapraszającego na dzień ogłoszenia Zaproszenia 

(573 Akcje), Zapraszający zamierza nabyć wszystkie pozostałe akcje Spółki, które zostaną objęte zapisami przez 

wszystkie podmioty niebędące Podmiotami Zobowiązanymi do Niezbywania. 

 



2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres Zapraszającego. 

Firma (nazwa):  Kofola S.A. („Zapraszający” lub „Podmiot Nabywający”) 

Siedziba:  Kutno 

Adres:   ul. Wschodnia 5,  99-300 Kutno 

3. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu 

pośredniczącego. 

Firma (nazwa):   Trigon Dom Maklerski S.A. („Dom Maklerski”) 

Siedziba:   Kraków 

Adres:    ul. Mogilska 65 

    31-545 Kraków 

Telefon.:    801 292 292, +48 12 6 292 292 (z tel. komórkowych), 

Faks:     +48 12 629 2 629, 

Adres poczty elektronicznej:  bok@trigon.pl 

4. Cena, po której nabywane będą akcje objęte Zaproszeniem. 

Cena, za którą Zapraszający zobowiązuje się nabyć Akcje, wynosi 57 złotych za jedną Akcję bez względu na 

rodzaj Akcji („Cena Nabycia”). 

5. Termin przeprowadzenia Skupu, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte 

Zaproszeniem. 

Data ogłoszenia Zaproszenia: 20 sierpnia 2015 r. 

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów Akcji Zdematerializowanych: 20 sierpnia 2015 r. 

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów Akcji Materialnych: 20 sierpnia 2015 r. 

Data zakończenia przyjmowania zapisów Akcji Zdematerializowanych: 24 sierpnia 2015 r. 

Data zakończenia przyjmowania zapisów Akcji Materialnych: 21 sierpnia 2015 r. 

Planowana data realizacji transakcji w zakresie Akcji Zdematerializowanych i 

Akcji Materialnych: 

26 sierpnia 2015 r. 

Planowana data rozliczenia transakcji w zakresie Akcji Materialnych: 26 sierpnia 2015 r. 

Planowana data rozliczenia transakcji w zakresie Akcji Zdematerializowanych: 28 sierpnia 2015 r. 

6. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Zapraszającego. 

Podmiotem dominującym wobec Zapraszającego jest KSM INVESTMENT S.A., z siedzibą przy Rue de 

Neudorf 560A, L-2220 Luxemburg, posiadającego 13 395 373 Akcji uprawniających do 13 395 373 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 51,20% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

7. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Zapraszający posiada wraz z podmiotem 

dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, 

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

Na dzień ogłoszenia Zaproszenia, Zapraszający posiada 573 Akcje Spółki, uprawniające do 573 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2015 r. wszystkie 

Akcje posiadane przez Zapraszającego mają być umorzone. KSM INVESTMENTS S.A. jako podmiot 

dominujący wobec Zapraszającego posiada 13 395 373 Akcji uprawniających do 13 395 373 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Podmiot dominujący wobec Zapraszającego (bez Zapraszającego) oraz podmioty będące z nim 

stronami Porozumienia są Podmiotami Zobowiązanymi do Niezbywania łącznie posiadają 26 053 895 Akcji 

Spółki, uprawniających do 26 053 895 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Na dzień ogłoszenia Zaproszenia, Zapraszający wraz z podmiotem dominującym oraz podmiotami będącymi 

stronami zawartego Porozumienia posiada łącznie 26 054 468 Akcji Spółki, uprawniających do 26 054 468 



głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po umorzeniu Akcji posiadanych przez Zapraszającego, Zapraszający wraz z 

podmiotem dominującym oraz podmiotami będącymi stronami zawartego Porozumienia będzie posiadał łącznie 

26 053 895 Akcji Spółki, uprawniających do 26 053 895 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

8. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Zapraszający zamierza osiągnąć wraz z 

podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Skupu. 

W wyniku Skupu, Zapraszający zamierza nabyć 0,40% Akcji Spółki, czyli 105 911 Akcji Spółki, co odpowiada 

105 911 głosom na Walnym Zgromadzeniu, czyli 0,40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli 

Akcje posiadane przez Zapraszającego na dzień ogłoszenia Zaproszenia nie zostaną umorzone przed 

zakończeniem Skupu, bezpośrednio po zakończeniu Skupu Zapraszający wraz z podmiotem dominującym 

będzie posiadał łącznie 13 501 857 Akcji Spółki, czyli 51,61% Akcji Spółki, co odpowiada 13 501 857 głosom 

na Walnym Zgromadzeniu, czyli 51,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a wraz z 

podmiotami będącymi z nim stronami Porozumienia będzie posiadał łącznie 26 160 379 Akcji Spółki, czyli 

100% Akcji Spółki, co odpowiada 26 160 379 głosom na Walnym Zgromadzeniu, czyli 100% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Po umorzeniu Akcji posiadanych przez Zapraszającego na dzień ogłoszenia Zaproszenia, po zakończeniu Skupu 

Zapraszający wraz z podmiotem dominującym będzie posiadał łącznie 13 501 284 Akcje Spółki, czyli 51,61% 

Akcji Spółki, co odpowiada 13 501 284 głosom na Walnym Zgromadzeniu, czyli 51,61% ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu, a wraz z podmiotami będącymi z nim stronami Porozumienia będzie posiadał łącznie 

26 159 806 Akcji Spółki, czyli 100% Akcji Spółki, co odpowiada 26 159 806 głosom na Walnym 

Zgromadzeniu, czyli 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

9. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte Zaproszeniem. 

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Skupem będą przyjmowane w następujących punktach obsługi klienta 

(„Punkty Obsługi Klienta”, „POK”) Domu Maklerskiego zgodnie z poniższą listą: 

W przypadku Akcji Zdematerializowanych w dniach 20 – 24 sierpnia 2015 r. 

1) Częstochowa, al. N.M.P. 28, 

2) Kraków, ul. Mogilska 65, 

3) Warszawa, Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2. 

W przypadku Akcji Materialnych w dniach 20 – 21 sierpnia 2015 r. 

4) Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 (Sekretariat Zakładu Produkcyjnego HOOP Polska w Grodzisku 

Wielkopolskim), 

5) Warszawa, Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2. 

 

dla POK 1) – 3) i 5) telefon: 801 292 292, +48 12 6 292 292 (z tel. komórkowych), faks: +48 12 629 2 629, 

dla POK 4) telefon: +48 24 361 72 12, faks: +48 61 442 56 14, 

 

e-mail: bok@trigon.pl 

W powyższych miejscach zostaną udostępnione wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być 

składane zapisy. W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia zapisu, komplet formularzy będzie 

dostępny w każdym POK wymienionym w niniejszym punkcie, a także zostanie przesłany do podmiotów 

prowadzących rachunki papierów wartościowych – członków GPW. 

Zapisy na Akcje Zdematerializowane będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta (pkt 1 -3) w czasie godzin 

ich pracy, z zastrzeżeniem, że zapisy na sprzedaż Akcji w pierwszym dniu będą rozpoczęte od godz. 10 czasu 

warszawskiego natomiast w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą przyjmowane do godz. 16:00 

czasu warszawskiego. Zapisy na Akcje Materialne będą przyjmowane w Punkcie Obsługi Klienta (pkt 4 i 5) od 

godz. 10:00 do godz. 16:00. 

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych listem za potwierdzeniem odbioru lub 

za pośrednictwem kuriera na zasadach opisanych w pkt 14. 



W przypadku zapisów złożonych listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera ważne będą 

wyłącznie zapisy na sprzedaż Akcji zgodne z formularzem zapisu przedstawionym przez Dom Maklerski, z 

podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w pkt 14 oraz otrzymane przez Dom Maklerski nie 

później niż do godziny 16:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów sprzedaży. 

10. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania Skupu 

akcje od osób, które odpowiedziały na Zaproszenie. 

Do dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów Podmiot Nabywający nie będzie nabywał Akcji od osób, 

które odpowiedziały na Zaproszenie. Podmiot Nabywający nabędzie Akcje objęte zapisami w ciągu dwóch dni 

roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. najpóźniej 26 sierpnia 2015 r. Rozliczenie 

transakcji nabycia Akcji Zdematerializowanych nastąpi nie później niż drugiego dnia roboczego od daty ich 

zawarcia, tj. najpóźniej 28 sierpnia 2015 r., a Akcji Materialnych nie później niż 26 sierpnia 2015 r. 

11. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane. 

W dniu rozliczenia transakcji w ramach Skupu, Podmiot Nabywający działając za pośrednictwem Domu 

Maklerskiego dokona płatności za Akcje Materialne przelewem na rachunek bankowy wskazany zgodnie z 

dyspozycją podmiotu odpowiadającego na Zaproszenie na sprzedaż Akcji, wskazany na formularzu zapisu. 

Dzień złożenia dyspozycji przelewu środków pieniężnych przez Dom Maklerski będzie dniem płatności. 

12. Wskazanie możliwości odstąpienia od Skupu. 

Zapraszający może odstąpić od przeprowadzenia Skupu. 

13. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, zabezpieczającego zapłatę za akcje w ramach 

Skupu, jego rodzaju i wartości. 

Zabezpieczenie zostało ustanowione w formie blokady środków na rachunku pieniężnym służącym do obsługi 

rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla Spółki przez Dom Maklerski w wysokości 6.036.927 zł. 

Zabezpieczenie powyższe zostało ustanowione na okres do rozliczenia transakcji nabycia Akcji i obejmuje ono 

kwotę stanowiącą 100% wartości Akcji po cenie wskazanej w pkt 4 Zaproszenia, których nabycie ma nastąpić w 

ramach Skupu. 

14. Inne informacje. 

a) Prawo właściwe 

Zaproszenie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Skupu Akcji własnych 

Spółki. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki z wyjątkiem Podmiotów 

Zobowiązanych do Niezbywania. 

Zaproszenie do zapisywania się na sprzedaż Akcji w ramach skupu Akcji własnych Spółki nie stanowi wezwania 

w rozumieniu przepisów Ustawy. Spółka nie zgłaszała Komisji Nadzoru Finansowego zamiaru przeprowadzenia 

skupu Akcji własnych w trybie przewidzianym przez art. 77 Ustawy, a sposób przeprowadzenia skupu Akcji 

własnych i treść dokumentów sporządzonych w związku z tym skupem, nie podlega przepisom Ustawy ani 

Rozporządzenia. 

Zaproszenie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Zaproszenie, podlegają prawu polskiemu. 

Zaproszenie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji 

wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza 

czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Zaproszenia nie może być 

rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż 

przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w 

tym państwie. 



b) Brak obciążeń 

Akcje nabywane przez Zapraszającego nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób 

trzecich. 

c) Opłaty i prowizje 

Dom Maklerski nie będzie pobierał żadnych opłat od osób składających zapis na sprzedaż Akcji lub żądających 

wydania wyciągu z rejestru. Zwraca się uwagę, że banki lub domy maklerskie, które prowadzą rachunki 

papierów wartościowych lub podobne rachunki, na których zapisane są Akcje, mogą pobierać opłaty za 

dokonywanie czynności w związku ze Skupem, zgodnie z taryfą opłat i prowizji danego banku lub domu 

maklerskiego. 

d) Ujawnianie informacji dotyczących indywidualnych zapisów 

Informacje dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione, z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych przepisami prawa. 

e) Procedura odpowiedzi na Skup 

W związku z faktem, iż przedmiotem Skupu są zarówno Akcje Zdematerializowane Spółki jak i Akcje 

Materialne Spółki, poniżej przedstawiona została procedura odpowiedzi na Zaproszenie w zależności od rodzaju 

posiadanych Akcji. 

A. Akcje Zdematerializowane 

Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji zdematerializowanych w odpowiedzi na Zaproszenie w 

POK, o których mowa w punkcie 9 ppkt 1) – 3) powyżej, powinna podjąć następujące działania: 

i. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub podobny rachunek, na 

którym zdeponowane są jej Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji do dnia rozliczenia transakcji w 

ramach Skupu (włącznie) a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Podmiotu 

Nabywającego z terminem ważności do dnia dokonania transakcji w ramach Skupu (włącznie); osoba ta 

powinna także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na 

rzecz Zapraszającego, z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji w ramach Skupu (włącznie); 

oraz 

ii. złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzach udostępnionych przez Dom Maklerski w POK 

wymienionych w punkcie 9 ppkt 1) – 3) powyżej lub na stronie internetowej Domu Maklerskiego: 

www.trigon.pl, w godzinach pracy POK, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów 

(włącznie) do godziny 16:00 czasu warszawskiego i dołączyć do zapisu oryginał świadectwa 

depozytowego, o którym mowa w podpunkcie (i) powyżej. 

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji Zdematerializowane listownie za potwierdzeniem odbioru 

lub za pośrednictwem kuriera powinna podjąć następujące działania: 

i. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub podobny rachunek, na 

którym zdeponowane są jej Akcje dyspozycję blokady tych Akcji do dnia rozliczenia transakcji w 

ramach Skupu (włącznie), a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz 

Zapraszającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Skupu (włącznie); osoba ta 

powinna także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na 

rzecz Zapraszającego, z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji w ramach Skupu (włącznie); 

oraz 

ii. wysłać listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej 

dokumenty, w takim terminie, aby Dom Maklerski otrzymał je najpóźniej w ostatnim dniu 

przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 16:00 czasu warszawskiego: 

 oryginał świadectwa depozytowego; oraz 



 wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na 

sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego 

świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo 

poświadczony notarialnie. 

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres: 

Trigon Dom Maklerski S.A. 

ul. Mogilska 65 

31-545 Kraków 

koperta musi być oznaczona: „Skup akcji własnych – Kofola S.A.” 

W przypadku zapisów składanych listownie za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, za ważne 

uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym przez Dom 

Maklerski, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez Dom Maklerski nie 

później niż do godziny 16:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów sprzedaży. 

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie 

umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez 

podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisami 

poświadczonymi notarialnie. 

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji w ramach Skupu powinny ustalić czas niezbędny dla 

realizacji wszystkich wyżej opisanych działań. Zapisy na sprzedaż Akcji, które dotrą do Domu Maklerskiego po 

upływie wyżej określonego terminu nie zostaną przyjęte. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za 

nieprzyjęcie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów. 

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu 

warunków określonych w Zaproszeniu. 

W ramach Skupu przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez 

Dom Maklerski. Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów formularze dokumentów, o których mowa 

powyżej, zostaną udostępnione domom maklerskim mającym swoją siedzibę w Polsce, polskim oddziałom 

zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych oraz bankom 

mającym swoją siedzibę w Polsce, przy czym wszystkie te instytucje będą prowadzić rachunki papierów 

wartościowych i będą członkami KDPW. Formularze dokumentów w okresie przyjmowania zapisów będą także 

udostępnione w POK, o których mowa w punkcie 9 oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego: 

www.trigon.pl. 

Klienci Domu Maklerskiego, posiadający Akcje zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych lub 

podobnych rachunkach w Domu Maklerskim, nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu 

zapisów na sprzedaż Akcji. Akcje takich klientów Domu Maklerskiego zostaną zablokowane na podstawie 

dyspozycji blokady zgodnie z procedurą opisaną powyżej. 

Przyjęcie zapisu przez Dom Maklerski następuje po sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis lub osoba, w 

imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje będące przedmiotem zapisu i czy zostały one zablokowane na 

jej rachunku. 

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, tj. dokonania blokady Akcji na rachunku papierów 

wartościowych lub podobnym rachunku lub wystawienia świadectwa depozytowego, zapis nie zostanie przez 

Dom Maklerski przyjęty, co oznacza, że Akcje objęte tym zapisem nie będą przedmiotem transakcji w ramach 

Skupu. 



Przedmiotem transakcji w ramach Skupu będą wyłącznie Akcje, objęte zapisami spełniającymi warunki 

określone w treści Zaproszenia. 

Dodatkowe informacje dotyczące procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie 

można uzyskać w POK, o których mowa w punkcie 9 powyżej. 

B. Akcje Materialne 

Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji Materialnych w odpowiedzi na Zaproszenie powinna 

zgłosić się w POK wskazanym w punkcie 9 ppkt 4) i 5) w terminach przyjmowania zapisów w tym POK, tj. od 

20 do 21 sierpnia 2015 r. z oryginałem dokumentu akcji, dowodami nabycia Akcji Materialnych oraz informacją 

na temat nr rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki z tytułu zbycia Akcji Materialnych. 

Dodatkowo, osoba taka powinna przedstawić: 1. dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna, także działająca 

w imieniu innego podmiotu), 2. wyciąg z właściwego rejestru akcjonariusza (rezydenci niebędący osobami 

fizycznymi), 3. wyciąg z właściwego dla siedziby akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy 

zawierający podstawowe dane o akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a 

także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). 

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią 

inaczej ww. wyciąg powinien zawierać apostille lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo 

dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

Warunkiem realizacji transakcji sprzedaży Akcji Materialnych będzie złożenie tych akcji w depozycie 

instrumentów rynku niepublicznego prowadzonego przez Dom Maklerski, co wymagało będzie zawarcia 

stosownej umowy i poprzedzone zostanie weryfikacją autentyczności dokumentu akcji przez uprawnionego 

przedstawiciela Spółki. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub zamiaru działania przez pełnomocnika prosimy o kontakt z Domem 

Maklerskim w celu uzyskania informacji o procedurze odpowiadania na Zaproszenie w związku z posiadanymi 

Akcjami Materialnymi. 

 

 


