Antimonopolní úřad schválil Karlovarským minerálním vodám převzetí
PepsiCo na Slovensku, předtím zazněl i souhlas z Maďarska

Praha, 21. srpna 2018
Slovenský Protimonopolný úrad včera udělil povolení skupině Karlovarských
minerálních vod (KMV) pro získání licence a převzetí aktiv společnosti PepsiCo
ve Slovenské republice. Již v květnu získaly KMV souhlas příslušného úřadu
s obdobným krokem v Maďarsku.
KMV v lednu 2018 oznámily, že se stávají výhradním franšízantem a distributorem
nápojů a snacků společnosti PepsiCo v Česku, Maďarsku a na Slovensku, a zakoupí
stávající podniky PepsiCo v těchto zemích, s tím, že transakce podléhá schválení
příslušných antimonopolních úřadů.
Na Slovensku bylo nyní převzetí povoleno, maďarský antimonopolní úřad svůj souhlas
s převzetím tamních aktiv Pepsi vyjádřil v květnu. V České republice schvalovací
řízení k převzetí příslušných podniků PepsiCo ještě probíhá.
„Nyní, kdy již ve dvou ze tří zemí příslušné úřady potvrdily svůj souhlas s převzetím
jednotlivých operací PepsiCo, věřím, že v příštích měsících dopadne pozitivně
i schvalovací proces v České republice a budeme tak moci celou transakci úspěšně
dokončit,“ komentuje další významný posun v transakci Alessandro Pasquale,
generální ředitel Karlovarských minerálních vod.
Na Slovensku drží skupina KMV pozici jedničky na trhu přírodních minerálních vod.

O Karlovarských minerálních vodách
Skupina Karlovarských minerálních vod (KMV) je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod
ve střední Evropě. Posláním skupiny KMV je zvyšovat kvalitu a kulturu pití a činit ze svých výrobků
proslulé značky s mezinárodní hodnotou.
Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu
získaly Karlovarské minerální vody a.s. v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské
rodiny Pasquale.
V ČR vyrábí KMV vedle tradiční minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a minerální vody
Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka. Své produkty v současné době KMV vyváží
do 20 zemí světa a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku,
Maďarsku. V Bulharsku je KMV výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů značek
firmy PepsiCo. Ve všech zemích, kde KMV operuje, zaměstnává na 1500 zaměstnanců (před
dokončením akvizice tří operací PepsiCo).

1

KMV se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty
spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV je členem Národní sítě Global Compact ČR, která
sdružuje firmy a organizace zapojené do UN Global Compact - největší světové iniciativy společenské
odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN. Další zajímavé informace o společnosti
naleznete na Twitteru @KMV_Mattoni, Facebooku @KarlovarskeMineralniVody a LInkedIn.

Kontakt pro média
Pavel Novák, mediální zástupce KMV
Telefon: (+420) 724 012 604
E-mail: pavel.novak@amic.cz
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