REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

Colt CZ Group SE - Oznámení emitenta podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. p) a s)
Burzovních pravidel, části VI. - Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime
Market („Burzovní pravidla“)

Praha, 11. srpna 2022 - Společnost Colt CZ Group SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka H 962 („Nástupnická společnost“), jako emitent 34.101.911
kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč, ISIN:
CZ0009008942, obchodovaných na burzovním trhu Prime Market, tímto oznamuje v souladu
s ustanovením článku 7 odst. 3 písm. p) a s) Burzovních pravidel, že se jako nástupnická
společnost, účastní se společností Česká zbrojovka a.s., se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01
Uherský Brod, IČO: 463 45 965, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně, spisová značka B 712 („Rozdělovaná společnost“), jakožto rozdělovanou společností,
procesu rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení vyčleněné části jmění
Rozdělované společnosti sloučením s Nástupnickou společností ve smyslu ustanovení § 1
odst. 2, § 243 odst. 1 písm. b) bod 2., § 250 a násl. § 290 a násl. zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o
přeměnách“) (uvedený proces jako „Odštěpení sloučením“).
V důsledku realizace procesu Odštěpení sloučením dojde k přechodu vyčleněné části jmění
Rozdělované společnosti specifikované v ustanovení článku IX ve spojení s Přílohou č. 1
projektu Odštěpení sloučením ze dne 30.6.2022 vyhotoveného ve formě notářského zápisu
č. NZ 980/2022, N 1303/2022 sepsaného JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou se sídlem v
Praze („Projekt“), tedy k přechodu:
a) vlastnického práva k ochranným známkám a jejich přihláškám specifikovaným v Příloze
č. 1 Projektu na Nástupnickou společnost; a
b) vlastnického práva k 46.270 kusů akcií třídy B v zaknihované podobě, ve formě na
jméno, vydaných Rozdělovanou společností, o jmenovité hodnotě jedné akcie 700,Kč, s nimiž jsou spojena zvláštní práva v souladu s článkem 6 stanov Rozdělované
společnosti účinných ode dne 1.1.2019, které jsou v držení Rozdělované společnosti,
jako vlastní akcie, v důsledku rozhodnutí valné hromady Rozdělované společnosti, na
Nástupnickou společnost, přičemž Nástupnická společnost se tak stane vlastníkem
100 % akcií emitovaných Rozdělovanou společností.
Projekt Odštěpení sloučením je k nahlédnutí ve sbírkách listin obou zúčastněných společností.
Nástupnická společnost se tedy ve vztahu k vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti
stane právním nástupcem Rozdělované společnosti. Plánovaný den účinnosti zápisu
Odštěpení sloučením do obchodního rejstříku je 1.9.2022.
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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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