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Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Eurocash”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę do raportu okresowego za
1 półrocze 2010 roku. Korekta polega na uzupełnieniu raportu okresowego o informacje wskazane w § 87 ust. 7
pkt 8, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
1. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ – PKT 8 (CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA
ROZWÓJ GRUPY EUROCASH), STR. 9
Dodano:
Nabycie akcji i udziałów w Spółkach Dystrybucyjnych CEDC
Poza czynnikami wskazanymi powyŜej, wpływ na rozwój Grupy Eurocash będzie miało takŜe nabycie akcji i
udziałów w spółkach z grupy CEDC prowadzących działalność dystrybucyjną napojów alkoholowych w Polsce
(zob. pkt 7 „Istotne zdarzenia i czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Grupy Eurocash” – „Przedwstępna
umowa zakupu akcji i udziałów w Spółkach Dystrybucyjnych CEDC” powyŜej oraz Nota 6 „Istotne zdarzenia w
okresie objętym sprawozdaniem finansowym” w Skróconym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy Kapitałowej EUROCASH S.A.)
2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ – PKT 10 (INFORMACJE DODATKOWE),
STR. 13
Dodano:
Informacje o zawarciu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną transakcji z podmiotami powiązanymi
W 1 półroczu 2010 r. spółki z Grupy Eurocash nie zawarły transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo
lub łącznie były istotne i zostały zawarte na warunkach innych niŜ rynkowe.
Dodano:
Inne informacje istotne dla oceny sytuacji emitenta lub moŜliwości realizacji zobowiązań przez emitenta
Poza informacjami opisanymi w niniejszym sprawozdaniu, nie istnieją inne informacje, które są istotne dla oceny
sytuacji kadrowej, majątkowej finansowej lub wyniku finansowego Eurocash S.A. lub teŜ ich zmian, jak równieŜ
informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez Eurocash S.A.
Dodano:
Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez emitenta
Poza czynnikami opisanymi w niniejszym sprawozdaniu, nie występują inne czynniki, które mogą mieć wpływ na
wyniki osiągnięte przez Eurocash S.A. w perspektywie co najmniej jednego kwartału.
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