REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

Colt CZ Group SE: Oznámení o zvýšení
základního kapitálu a emisi nových akcií
Praha, 1. června 2022 - Colt Group SE („Colt CZ“, „Skupina” nebo „Společnost”) tímto
oznamuje rozhodnutí jejího představenstva o zvýšení kapitálu o 36 529 Kč prostřednictvím
emise zaknihovaných akcií ve výši 365 291 kusů akcií.
Emisní kurz jedné nové akcie byl stanoven jako uzavírací cena akcií Společnosti ze dne 26.
května 2022 na Burze cenných papírů Praha, a.s. a odpovídá částce 622 Kč za jednu akcii.
Akcie, které byly upsány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření
představenstva Společnosti, byly nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy
bez využití přednostního práva, a to výhradně v souvislosti s poskytnutím protiplnění v rámci
vypořádání akvizice 100% společnosti Colt Holding Company LLC v roce 2021.
Toto rozhodnutí následuje po předchozím rozhodnutí valné hromady Colt CZ Group SE mimo
zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) o pověření představenstva ke zvýšení
základního kapitálu a vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií za podmínek, které
byly schváleny valnou hromadou Společnosti. Podrobné informace a podmínky úpisu jsou
uvedeny v plném znění na webových stránkách Společnosti https://www.coltczgroup.com v
sekci Investoři/ Valné hromady.
Emisí 365 291 nových akcií Společnosti vzrostl celkový počet akcií Společnosti z 33 736 620
na 34 101 911. Ředicí efekt na velikost podílů lze demonstrovat následně:
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Počet vlastněných akcií

Navýšením kapitálu dochází k mírné změně podílu free float, který se emisí zvýšil na 23,5%.
Podíl většinového vlastníka Česká zbrojovka Partners SE po úpisu nových akcií činí 76,5%.
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O společnosti Colt CZ Group SE
Colt CZ Group SE je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních světových
výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a
další komerční využití. Součástí skupiny Colt CZ jsou společnosti Colt’s Manufacturing
Company, Česká zbrojovka, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha.
Colt CZ rovněž drží menšinový podíl ve společnosti Spuhr i Dalby, švédském výrobci optických
montážních řešení pro zbraně. Své produkty prodává Colt CZ především pod značkami Colt,
CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson a 4M Systems.
Colt CZ má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených
státech a v Kanadě. Zaměstnává více než 2 000 lidí v České republice, USA, Kanadě, Německu
a Švédsku.
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