
 

 

 

ANEKS NR 1 
Z DNIA 17 CZERWCA 2011 R. 

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EUROCASH S.A. 
ZATWIERDZONEGO W DNIU 17 CZERWCA 2011 R. 

DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
(„PROSPEKT”) 

Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale „Skróty i 
definicje”. 

W dniu 17 czerwca 2011 r. pomiędzy Spółką a: (i) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz (ii) ING Bankiem 
Śląskim S.A. została zawarta umowa kredytu („Umowa Kredytowa”) do kwoty 1.070.000.000,00 zł (słownie: 
jeden miliard siedemdziesiąt milionów złotych). Informacje na temat Umowy Kredytowej zostają zamieszczone 
w Prospekcie poprzez odesłanie do raportu bieŜącego nr 26/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. (Zawarcie znaczącej 
umowy przez Emitenta oraz jednostki od niego zaleŜne) opublikowanego przez Spółkę w dniu 17 czerwca 
2011 r. W związku z tym do Prospektu wprowadzono następujące zmiany: 

************************* 

Dodano: Rozdz. „Opis działalności Grupy” – „ Istotne Umowy” - „ Umowy kredytowe”, str. 103 

„Umowa kredytu z dnia 17 czerwca 2011 r. 

W dniu 17 czerwca 2011 r. pomiędzy Spółką a: (i) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., (ii) ING Bankiem Śląskim 
S.A. zawarta została umowa kredytu do kwoty 1.070.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard siedemdziesiąt 
milionów złotych). Informacje na temat Umowy Kredytu znajdują się w raporcie bieŜącym Spółki nr 26/2011 z 
dnia 17 czerwca 2011 r. (Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta oraz jednostki od niego zaleŜne) 
opublikowanym przez Spółkę w dniu 17 czerwca 2011 r.” 

************************* 

Dodano: Rozdz. „Istotne informacje” – „Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie”, str. 29 

„Ponadto, Spółka odsyła inwestorów do informacji na temat Umowy Kredytowej, które znajdują się w raporcie 
bieŜącym nr 26/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. (Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta oraz jednostki od 
niego zaleŜne) opublikowanym przez Spółkę w dniu 17 czerwca 2011 r. PowyŜszy raport bieŜący jest dostępny 
na stronie internetowej Spółki (www.eurocash.pl). 

************************ 

Ponadto, dokonano aktualizacji informacji znajdujących się w Prospekcie w rozdz. „Przegląd sytuacji 
operacyjnej i finansowej” – „ Istotne zdarzenia po 31 marca 2011 r.”, str. 51 

Było:  

„Pomiędzy 31 marca 2011 r. a Datą Prospektu nie nastąpiły Ŝadne istotne zmiany w sytuacji operacyjnej lub 
finansowej Grupy.” 

Jest:  

Pomiędzy 31 marca 2011 r. a Datą Prospektu nie nastąpiły Ŝadne istotne zmiany w sytuacji operacyjnej lub 
finansowej Grupy poza zdarzeniem wskazanym poniŜej. 

W dniu 17 czerwca 2011 r. pomiędzy Spółką a: (i) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz (ii) ING Bankiem 
Śląskim S.A. została zawarta Umowa Kredytowa do kwoty 1.070.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard 
siedemdziesiąt milionów złotych). Zob. „Opis działalności Grupy” – „Istotne Umowy” – „Umowy kredytowe”.  

 


