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Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka” lub „Eurocash”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2010 r. Spółka i Carey Agri
International Poland Sp. z o.o. („Sprzedający”) zawarły umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia do dnia
31 grudnia 2010 r. umowy sprzedaży („Umowa Przyrzeczona”) 100% akcji lub udziałów w 14 spółkach zależnych
Sprzedającego 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. oraz Premium Distributors sp. z o.o. (łącznie „Spółki
Dystrybucyjne CEDC”). Z chwilą zakończenia restrukturyzacji grupy Sprzedającego, Eurocash nabędzie akcje i
udziały w Spółkach Dystrybucyjnych CEDC od spółki kontrolowanej przez Central European Distribution
Corporation („CEDC”).
Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 400.000.000 złotych, lecz może ulec zmianie w sytuacjach określonych
w umowie przedwstępnej. Zawarcie Umowy Przyrzeczonej jest uzależnione od spełnienia się warunków
uzgodnionych w umowie przedwstępnej, w szczególności uzyskania przez Spółkę zgody Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Eurocash zamierza sfinansować tą akwizycję z dostępnych środków własnych oraz poprzez instrumenty dłużne.
Spółki Dystrybucyjne CEDC to największy w Polsce hurtowy dystrybutor alkoholów mocnych. Ich łączne przychody
pro-forma wyniosły w 2009 r. ok. 2,18 mld zł. Spółki Dystrybucyjne CEDC zarządzają siecią ponad 80 magazynów i
centrów dystrybucyjnych oraz zatrudniają ponad 1900 pracowników, w tym ponad 460 sprzedawców – największy
zespół sprzedażowy w segmencie dystrybucji alkoholi mocnych w Polsce.
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