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Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka” lub „Eurocash”) informuje, że w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 8
kwietnia 2010 r. (o której mowa w raporcie bieżącym nr 12/2010), Spółka oraz Carey Agri International Poland Sp.
z o.o. i LexLux1 S.à r.l., („Sprzedający”) zawarły w dniu 2 sierpnia 2010 r. umowę przyrzeczoną („Umowa
Przyrzeczona”) na podstawie której Spółka nabyła 100% udziałów w spółce LexLux2 S.à r.l., która jest
właścicielem 100% udziałów spółki Premium Distributors sp. z o.o. Ta ostania spółka posiada 100% udziałów
lub akcji w 13 spółkach dystrybucyjnych tj.: Damianex S.A.; Astor sp. z o.o.; Dako-Galant Przedsiębiorstwo
Handlowo Produkcyjne sp. z o.o.; Delikates sp. z o.o.; Miro sp. z o.o.; MTC sp. z o.o.; Multi-Ex S.A.; Onufry S.A.;
Panta-Hurt sp. z o.o.; Polskie Hurtownie Alkoholi sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Dystrybucji Alkoholi „Agis” S.A.;
Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego sp. z o.o.; Saol Dystrybucja sp. z o.o. (łącznie „Spółki Dystrybucyjne”).
Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 400.000.000 złotych, lecz może ulec zmianie w sytuacjach określonych
w umowie przedwstępnej.
Eurocash sfinansował tą akwizycję z kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. oraz ze środków własnych.
Spółki Dystrybucyjne to największy w Polsce hurtowy dystrybutor alkoholów mocnych. Ich łączne przychody
pro-forma wyniosły w 2009 r. ok. 2,18 mld zł. Spółki Dystrybucyjne zarządzają siecią ponad 80 magazynów i
centrów dystrybucyjnych oraz zatrudniają ponad 1900 pracowników, w tym ok. 460 przedstawicieli handlowych.
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