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Treść raportu:

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, w związku z Programem Nabywania Akcji
Własnych EUROCASCH S.A. („Program Skupu”) przyjętym uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROCASH S.A. z dnia 25 maja 2009 r. informuje, że realizacja Programu Skupu rozpocznie się od dnia 28 lipca
2009 r.
Realizacja Programu Skupu odbywać się będzie w granicach i na warunkach określonych uchwałą Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki zezwolenia na nabywanie
akcji własnych, a także zgodnie z trybem nabywania papierów wartościowych w ramach programów odkupu
określonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku
W związku z powyższym, stosownie do warunków Programów Skupu, Zarząd EUROCASH S.A. informuje, że
nabywanie akcji własnych następować będzie na poniższych warunkach:
Zgromadzenia z dnia 25 maja 2009 r. dla potrzeb realizacji Programu Motywacyjnego, którego szczegółowe
założenia przyjęte zostaną uchwałą Rady Nadzorczej EUROCASH S.A.

Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do:
(i) rezygnacji z realizacji Programu Skupu lub jego wstrzymania. na każdym etapie;
(ii) zakończenia Program Skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
również w sytuacji gdy Kapitał Rezerwowy nie został wykorzystany w całości;
(iii) odstąpienia od wprowadzania Programu Motywacyjnego.

Papierów Wartościowych S.A w Warszawie

(słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych), z zastrzeżeniem, iż na dzień przekazania niniejszego raportu,
Zarząd Spółki podjął uchwałę o przeznaczeniu z kwoty kapitału rezerwowego, na potrzeby realizacji Programu
Skupu, sumy 14.000.000,00 zł. (słownie: czternaście milionów złotych).
Realizacja uprawnienia do nabywania akcji własnych w ramach Programu Skupu odbywać się będzie
sukcesywnie, przy wykorzystaniu środków finansowych Spółki w sposób nie zakłócający jej płynności finansowej.
Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości każdorazowo informację o przeznaczeniu kolejnych kwot na
realizację Programu Skupu. Realizacja obecnego etapu Programu Skupu zakończy się z dniem wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
W ramach realizacji Programu Skupu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 3 % kapitału
zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu Skupu, do czasu wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel z Kapitału Rezerwowego utworzonego uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia EUROCASH S.A. z dnia 25 maja 2009 r.
Liczba nabywanych przez Spółkę akcji własnych w każdym dniu Programu Skupu nie może przekroczyć 25%
odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio
każdy dzień nabycia.
Cena, za która Spółka będzie nabywać akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród: (i) ceny ostatniego
niezależnego obrotu i (ii) najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach
giełdowych GPW.
Każdorazowo po przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji własnych, Zarząd Spółki poda do publicznej
wiadomości ilość akcji nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu oraz średniej ceny.
Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości informacje o wszelkich późniejszych zmianach Programu Skupu i
zaistnieniu zdarzeń, mających wpływ na realizację Programu Skupu, a w tym o:
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również w sytuacji gdy Kapitał Rezerwowy nie został wykorzystany w całości;

Motywacyjnego lub po jego zrealizowaniu w Spółce pozostaną nie zbyte na rzecz Osób Uprawnionych akcje
własne.
Akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej
UniCredit CAIB Poland Spółka Akcyjna.
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