Tisková zpráva, 3. prosince 2021

Kofola a Mattoni 1873 se stanou spolumajiteli slovenského
výrobce preforem pro výrobu PET lahví General Plastic.
Novými majiteli třetinových podílů slovenského výrobce preforem pro výrobu PET lahví
a také recyklátora plastových lahví, společnosti General Plastic, se stanou společnosti
Mattoni 1873 a Kofola. Obě podepsaly smlouvu na odkup podílu od dosavadního
majitele – společnosti GP Alliance. Ta si dále ponechá zbylou třetinu akcií. Transakce
bude realizována po schválení ze strany dotčených soutěžních úřadů.
Společnost General Plastic, a.s. sídlící ve slovenském Kolárove je výrobcem horkoprané PET
vločky a PET preforem na Slovensku. Recykluje také použité PET láhve a recyklovaný produkt
využívá při výrobě PET preforem. Doposud byla jediným majitelem firma GP Alliance, s.r.o.
Podpisem smluv se majiteli stanou také Mattoni 1873 a Kofola. V souvislosti s jejich vstupem
jsou plánovány investice do dalšího rozvoje podniku.
„Jsem velice rád, že podpisem smluv byla završena jednání o vstupu dvou významných
středoevropských výrobců nápojů do naší společnosti. Ti se zároveň stanou spoluinvestory
dalšího rozvoje podniku v době rostoucího zájmu o používání recyklovaných materiálů,“ říká
ke vstupu do společnosti František Doležal, generální ředitel společnosti General Plastic.
V následujících třech letech společnost hodlá investovat řádově miliony EUR do výstavby
nových technologií souvisejících s trendem udržitelného hospodařením s PET obaly.
„V Mattoni 1873 se již řadu let snažíme dosáhnout plné cirkularity obalových materiálů v každé
zemi, kde působíme. Jsem proto rád, že na Slovensku se nyní účastníme zavádění
zálohového systému na PET lahve a plechovky. Investice do společnosti General Plastic
pomůže zajistit skutečnou recyklaci PET lahví vysbíraných zálohovým systémem a lokálně tak
uzavře materiálový tok. Je tedy pro naši společnost jen přirozeným krokem, který nám umožní
plné cirkularity dosáhnout,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.
„Zavedením zálohového systému na PET lahve a plechovky dělá Slovensko velký krok
k udržitelnosti v oblasti hospodaření s těmito obaly. Zařadí se mezi vybrané země Evropy,
který tento systém již mají. My se na jeho zavedení aktivně podílíme a podporujeme ho.
Majetkový vstup do podniku General Plastic na tyto aktivity přirozeně navazuje. PET lahve,
které se na Slovensku vysbírají, se zde také zrecyklují a Slovensko tak bude v této oblasti
z velké části soběstačné,“ komentuje vstup do společného podniku Jannis Samaras, generální
ředitel Skupiny Kofola.
Majetkový vstup společností Kofola a Mattoni 1873 nyní podléhá schválení dotčených
soutěžních úřadů.
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O GP Alliance
GP Alliance je výrobcem horkoprané PET vločky a PET preforem na Slovensku. Recykluje použité PET láhve a využívá
recyklovaný produkt při výrobě PET preforem. Zároveň vyrábí HDPE uzávěry na PET láhve a smršťovací LDPE fólie. Divize GP
Technology vyhotovuje výkresy, připravuje projekce a konstrukční návrhy pro oblast výroby, rekonstrukce a servisu linek primárně
se zaměřením na potravinářský a recyklační průmysl.

O Skupině Kofola
Skupina Kofola je jeden z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů s jedenácti výrobními závody na pěti evropských
trzích. Celkově zaměstnává téměř 2 000 lidí. Do portfolia v ČeskoSlovensku patří tradiční kolový nápoj s originální recepturou
Kofola, pramenitá voda Rajec, minerální vody Kláštorná Kalcia, Ondrášovka a Korunní, hroznový nápoj Vinea a další tradiční
československé značky. V licenci vyrábí a distribuuje Royal Crown Colu. Je také výhradním distributorem značky Evian pro
Českou a Slovenskou republiku a distributorem tradiční minerální vody z léčivého zdroje Vincentka. Exkluzivně distribuuje v
Česku a na Slovensku produkty společnosti Rauch. Do Skupiny patří i síť Freshbarů a Salaterií UGO, tradiční český výrobce
směsí z léčivých rostlin LEROS, polský výrobce ovocných a bylinných produktů Premium Rosa či společnost Espresso, která na
český trh přináší kávu Café Reserva a cejlonské čaje Dilmah. Členem Skupiny je i slovinská společnost RADENSKA.

O Mattoni 1873
Mattoni 1873 je největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě, s kořeny sahajícími do roku 1873 a ke
karlovarskému rodákovi Heinrichu Mattonimu. Současnou podobu získala skupina v 90. letech díky výrazným investicím italské
rodiny Pasquale. Své produkty Mattoni 1873 vyváží do téměř 20 zemí světa a vlastní zahraniční značky minerálních vod v
Rakousku, Maďarsku a Srbsku. V Bulharsku, Slovensku a Maďarsku je výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických
nápojů značek firmy PepsiCo. Ve všech zemích, kde skupina operuje, zaměstnává na 3 200 zaměstnanců.

