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Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2009 r. otrzymał zawiadomienie od członka
Zarządu Spółki, w którym poinformowano, że członek Zarządu w związku z jego udziałem w II Programie
Motywacyjnym, w dniu 9 czerwca 2009 r. kupił, za łączną kwotę równą 89,60 zł, 8 960 Obligacji Serii B Eurocash
S.A. z prawem pierwszeństwa nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii C Eurocash S.A. o wartości nominalnej na
akcję równą 1 złoty („Akcje Serii C”) i w wykonaniu prawa pierwszeństwa złożył zapis na 224 000 Akcji Serii C po
cenie emisyjnej 4,32 zł za jedną akcję Serii C.
Program Motywacyjny, o którym mowa powyżej został przyjęty Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nr 3 z dnia 14 września 2004 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, ze zmianami,
w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 2 z dnia 2 listopada 2004 r. i Uchwałą nr 1 z dnia 25 listopada 2004 r. i jest
opisany w Prospekcie Emisyjnym Eurocash S.A. z 2004 r.
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