
RB 43 2011EUROCASH

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr 43 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-26

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Zawarcie umów ze spółkami z Grupy PZU

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Eurocash”) informuje, Ŝe w dniu 25 sierpnia 2011 r. Eurocash zawarł z 
Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na 
śycie SA z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „PZU”) oraz Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z 
siedzibą w Warszawie (dalej „TFI PZU”) umowy, przedmiotem których jest okreś lenie praw i obowiązków stron 
związanych z utworzeniem, działalnością i uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym zamkniętym aktywów 
niepublicznych (dalej „Fundusz”), tworzonym przez TFI PZU.

Głównym celem Funduszu będzie nabywanie, za pośrednictwem spółek celowych, nieruchomości, na których są 
lub będą zlokalizowane hurtownie lub centra dystrybucyjne wykorzystywane przez Eurocash lub spółki z Grupy 
Eurocash. UmoŜliwi to spółkom z Grupy Eurocash zwiększenie dynamiki ekspansji. Ponadto, Fundusz, poprzez 
swoje spółki celowe, nabędzie te nieruchomości, które są w chwili obecnej przedmiotem prawa 
własności/uŜytkowania wieczystego przysługującego Eurocash.

Intencją stron jest aby całkowita wartość nieruchomości Funduszu przed upływem trzech lat od dnia utworzenia 
Funduszu wyniosła do 330.000.000,00 złotych. W celu zapewnienia finansowania działalności Funduszu 
Eurocash obejmie certyfikaty Funduszu w zamian za wpłatę łącznej kwoty 35.000.000,00 zł, zaś  PZU obejmie 
certyfikaty Funduszu w zamian za wpłatę łącznej kwoty 130.000.000,00 zł. Strony dąŜyć będą do tego, aby 
pozostałe środki konieczne do osiągnięcia planowanej wartości portfela Funduszu pozyskane zostały z kredytów 
bankowych lub poprzez zaangaŜowanie inwestora innego niŜ PZU i Eurocash. Niewykluczone jest takŜe 
udostępnienie dodatkowego finansowania przez PZU. 

Wejście w Ŝycie umów uzaleŜnione jest od uzyskania zezwoleń administracyjnych w przypadku gdyby okazało się, 
Ŝe takie zezwolenia są niezbędne dla wykonania zawartych umów.
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