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Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. („Eurocash”) informuje, Ŝe w dniu 21 września 2010 roku podjęta została uchwała Zarządu
Eurocash o podwyŜszeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji do 51.096.800 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda.
Zgodnie ze wskazaną uchwałą, akcje serii K zostaną zaoferowane akcjonariuszom spółki Emperia Holding S.A. w
zamian za wkłady niepienięŜne w postaci posiadanych przez nich akcji spółki Emperia Holding S.A. Parytet
wymiany, tj. liczba akcji serii K obejmowanych w zamian za jedną akcję spółki Emperia Holding S.A., został
ustalony na 3,76, co oznacza, Ŝe 1 (jedna) akcja spółki Emperia Holding S.A. będzie stanowiła wkład niepienięŜny
na 3,76 akcji serii K. Zgodnie ze wskazaną uchwałą, wniesienie wkładów niepienięŜnych zostanie dokonane na
zasadach opisanych w prospekcie emisyjnym sporządzonym przez Eurocash w związku z ofertą publiczną akcji
serii K oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenia praw do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PowyŜsza uchwała została zatwierdzona przez Radę
Nadzorczą Eurocash.
Jednocześnie, Zarząd Eurocash informuje o uchyleniu w dniu 21 września uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Eurocash, o których mowa w raporcie bieŜącym nr 57/2010.
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