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Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Eurocash” lub „Spółka”) informuje, iż uzyskał od UniCredit CAIB Poland S.A. (dalej
„UniCredit”) informacje, o nabyciu na rzecz Eurocash akcji własnych Spółki.
UniCredit, na podstawie umowy zawartej z Eurocash realizuje i zarządza programem nabycia akcji własnych
Eurocash dla celów Programu Motywacyjnego, w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
Upoważnienie do nabywania akcji własnych zostało udzielone na podstawie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Eurocash z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki
oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji (por raporty bieżące nr 26/2009 oraz 37/2009).
Zgodnie z otrzymaną informacją, w dniu 29 lipca 2009 r. dokonano nabycia 6.471 akcji własnych o wartości
nominalnej 1 zł, co wg stanu na dzień 31 lipca 2009 r. stanowiło 0,0048% kapitału zakładowego Spółki, za średnią
jednostkową cenę 11,00 zł. Nabyte akcje uprawniają do oddania 6.471 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
co stanowi 0,0048% ogólnej liczby głosów.
Po nabyciu niniejszych akcji Spółka posiada łącznie 6.471 akcji własnych, stanowiących 0,0048% kapitału
zakładowego Spółki i dających prawo do 6.471 głosów tj. 0,0048% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Eurocash.
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