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Temat

Korekta raportu bieŜącego nr 44/2010 dotyczącego zawarcia umowy przyrzeczonej nabycia spółek dystrybucyjnych 
od spółki zaleŜnej CEDC 
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych („Rozporządzenie”), 
Zarząd EUROCASH S.A. („Spółka”) informuje, Ŝe umowa przyrzeczona z dnia 2 sierpnia 2010 r. dotycząca nabycia 
spółek dystrybucyjnych od spółki zaleŜnej CEDC, Carey Agrey International Poland Sp. z o.o. została zawarta po 
spełnieniu warunków zawieszających wskazanych w umowie przedwstępnej z dnia 8 kwietnia 2010 r., o której 
mowa w raporcie bieŜącym nr 12/2010, tj.:
- otrzymaniu przez Spółkę zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zawarcie umowy przyrzeczonej; 
oraz
- zwolnieniu wskazanych w umowie przedwstępnej gwarancji wystawionych przez nabywane przez Spółkę spółki 
dystrybucyjne CEDC, Carey Agri International Poland Sp. z o.o. (z wyjątkiem Premium Distributors sp. z o.o.).
W wyniku zawarcia umowy przyrzeczonej z dnia 2 sierpnia 2010 r., o której mowa powyŜej, Spółka posiada, 
pośrednio i bezpośrednio, 100% akcji/udziałów w nabywanych spółkach dystrybucyjnych uprawniających do 
wykonywania 100% głosów na walnych zgromadzeniach/zgromadzeniach wspólników tych spółek. Inwestycja ta 
ma charakter długoterminowy.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, Ŝe pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki a 
Carey Agi International Poland sp. z o.o. i LexLux1 S.à r.l. (jako sprzedającym) nie występują powiązania, o których 
mowa w § 7 pkt 5 Rozporządzenia.

W pozostałym zakresie treść raportu bieŜącego nr 44/2010 pozostaje bez zmian.
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