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Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. Eurocash siedzibą w Komornikach („Spółka”) informuje, Ŝe zgodnie z listą
obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło i zakończyło się w
dniu 25 października 2010 r. („NWZ”), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na NWZ:
Politra B.V: 70.257.100 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 70.257.100
głosów na NWZ i które stanowiły 69,62% głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów
Spółki: 51,56%.
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK: 6.000.000 akcji zwykłych na
okaziciela, z których przysługiwało 6.000.000 głosów na NWZ i które stanowiły 5,95% głosów
na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 4,40%.
ING Otwarty Fundusz Emerytalny: 5.969.502 akcji zwykłych na okaziciela, z których
przysługiwało 5.969.502 głosów na NWZ i które stanowiły 5,92% głosów na NWZ; udział w
ogólnej liczbie głosów Spółki: 4,38%.

Całkowita liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki według stanu na
dzień NWZ wynosiła 136.254.070 głosy (co równe jest łącznej liczbie akcji Spółki według stanu
na dzień NWZ, pomniejszonej o liczbę akcji własnych). W NWZ brali udział akcjonariusze
reprezentujący łącznie 100.909.248 głosów, tj. 74,06% ogólnej liczby głosów.

ZastrzeŜenie prawne
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaŜy ani
zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki EUROCASH S.A.
(„Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii
K Spółki w Polsce oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K oraz praw do
akcji serii K Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. („Dopuszczenie”) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w
dniu 8 października 2010 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami do Prospektu oraz

komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiąŜący dokument
ofertowy zawierający informacje o Spółce, Ofercie i Dopuszczeniu. Prospekt został opublikowany
na stronie internetowej Spółki (www.eurocash.pl) oraz na stronie internetowej oferującego,
Unicredit CAIB Poland S.A. (www.ca-ib.pl).
Oferta jest skierowana wyłącznie do akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w
Lublinie („Emperia”) na zasadach określonych w Prospekcie w związku z planowanym
uzyskaniem w jej wyniku kontroli nad Emperią.
Niniejszy materiał jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty
sprzedaŜy ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach
Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie
są sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona Ŝadna oferta publiczna papierów wartościowych
Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
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