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Treść raportu: 
Zarząd Eurocash S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 27 czerwca 2012 r. zawarta 
została umowa kredytowa z BRE Bank S.A. ("BRE"), na mocy której BRE udzielił Spółce kredytu 
obrotowego kwocie 380.000.0000,00 PLN (trzysta osiemdziesiąt milionów) na finansowanie bieżącej 
działalności Spółki. Zobowiązania Spółki z tytułu udzielonego kredytu poręczone zostały przez spółki 
zależne od Emitenta. Poręcznie udzielone zostało EUROCASH S.A. za zobowiązania Spółki z tytułu ww. 
umowy kredytowej. Poręczenie obejmuje wynikające z w/w umowy kredytowej zobowiązania Spółki, 
a w szczególności zobowiązania z tytułu kredytu, odsetek i prowizji, w tym kosztów egzekucji, w 
przypadku gdy Spółka nie wywiąże się z zobowiązań w terminach oznaczonych w wymienionej 
powyżej umowie kredytowej. Oświadczenie o poręczeniu złożyły: (i) KDWT S.A., z siedzibą w 
Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, (ii) Tradis Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy ul. ul. Mełgiewskiej 
7-11, Każdy z poręczycieli, w trybie art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe złożył 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego 
do kwoty 380.000.000 PLN (trzysta osiemdziesiąt milionów), z jednoczesnym uprawnieniem Banku 
do wystąpienia do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do 
dnia 31 grudnia 2014 roku. W przypadku wywiązania się przez Emitenta ze zobowiązań wobec Banku, 
poręczenie jest ważne do dnia 1 października 2013 r. Każdy z poręczycieli, jest spółką zależną od 
Emitenta, w której Emitent posiada 100 % kapitału zakładowego. Jednocześnie, Spółka informuje, że 
zgodnie ze wskazaną powyżej umową kredytową, od zaciągniętych kwot kredytu BRE nalicza Spółce 
odsetki w wysokości oprocentowania ON WIBOR powiększonego o wskazaną w umowie marżę. 
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