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Treść raportu:

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach („Spółka”) zawiadamia o zamiarze połączenia
Spółki z podmiotem zależnym – spółką Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o. (dawniej McLane Polska Sp. z o.o.) z
siedzibą w Błoniu („EC Dystrybucja”), w której Spółka posiada 100% udziałów.
Połączenie spółek pozwoli na maksymalizację zysków łączących się spółek. W szczególności, na skutek
połączenia, zmniejszeniu ulegną koszty administracyjne, w tym koszty zarządzania spółkami. Inkorporacja
umożliwi osiągnięcie efektu synergii i da możliwość płynnego przesuwania zasobów bez konieczności
kreowania dodatkowych transakcji pomiędzy spółkami (jako spółkami powiązanymi) funkcjonującymi dotąd jako
odrębne podmioty.
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych („KSH”) poprzez przejęcie EC
Dystrybucja przez Spółkę, tj., poprzez przeniesienie całego majątku EC Dystrybucja jako spółki przejmowanej na
Spółkę jako spółkę przejmującą.
Zważywszy, że Spółka (jako spółka przejmująca) posiada 100% udziałów EC Dystrybucja (czyli spółki
przejmowanej):
- stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału Spółki;
- stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzają
pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH;
- stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego.
Działalność Spółki obejmuje:
• ogólnopolską sieć dyskontowych hurtowni typu cash & carry,
• systemy franczyzowe dla sklepów detalicznych – Spółka zaopatruje sklepy należące do sieci franczyzowych
organizowane przez Grupę Eurocash pod takimi markami jak „Delikatesy Centrum” oraz abc.
EC Dystrybucja jest wiodącym na polskim rynku dystrybutorem hurtowym szybko zbywalnych towarów
konsumpcyjnych. EC Dystrybucja specjalizuje się w aktywnej dystrybucji produktów spożywczych, impulsowych i
papierosów do sieci stacji benzynowych, restauracji oraz sklepów spożywczych.
Połączenie zrealizowane zostanie w oparciu plan połączenia, stanowiący załącznik do niniejszego raportu.
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PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA EUROCASH S.A.

Uchwała nr […]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Eurocash S.A. z siedzibą w
Komornikach, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów planu
połączenia spółek Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz Eurocash
Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, a także istotnych elementów sprawozdania
Zarządu uzasadniającego połączenie, postanowiło:

1.

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala
się połączenie spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisanej do
krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000213765 oraz Eurocash
Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, wpisanej do krajowego rejestru sądowego
pod numerem KRS 0000013892.

2.

Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych
poprzez przeniesienie całego majątku Eurocash Dystrybucja sp. z o.o. jako spółki
przejmowanej na Eurocash S.A. jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie).

3.

Zważywszy, że Eurocash S.A., jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów
spółki Eurocash Dystrybucja sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, stosownie do art.
515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału Eurocash S.A.

4.

W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Eurocash S.A.

5.

Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr […] z dnia […], poz. […].

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
EUROCASH DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.

Uchwała nr […]
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Eurocash Dystrybucja sp.
z o.o. z siedzibą w Błoniu, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych
elementów planu połączenia spółek Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz
Eurocash Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, a także istotnych elementów
sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, postanowiło:
1.

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala
się połączenie Eurocash Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, wpisanej do
krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000013892 ze spółką Eurocash
S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod
numerem KRS 0000213765 („Eurocash”).

2.

Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych
poprzez przeniesienie całego majątku Eurocash Dystrybucja sp. z o.o. jako spółki
przejmowanej na Eurocash S.A. jako spółkę przejmującą (łączenie się przez
przejęcie).

3.

Zważywszy, że Eurocash S.A., jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów
Eurocash Dystrybucja sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1
KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału spółki Eurocash S.A.

4.

W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu spółki Eurocash S.A.
Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie statutu spółki Eurocash S.A.

5.

Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr […] z dnia […], poz. […].

