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Zakończenie subskrypcji akcji motywacyjnych serii D
Podstawa prawna
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łąc zna kwota wierzytelnośc i
Treść raportu:

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach zawiadamia, że w dniu 31 marca 2010 r.
zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda akcja,
wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z Programem
Motywacyjnym KDWT z 2006 r. (por. raport bieżący nr 13/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.).
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.
Data rozpoczęcia subskrypcji: 1 kwietnia 2009 r.
Data zakończenia subskrypcji: 1 kwietnia 2010 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych.
Z uwagi na charakter emisji, wydanie akcji serii D nastąpiło w drodze ich rejestracji na rachunku inwestycyjnym
osób uprawnionych do subskrybowania akcji motywacyjnych serii D w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia
31 marzec 2010 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją.
830.000 sztuk (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych
papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy.
Nie wystąpiła redukcja złożonych zapisów z uwagi na charakter emisji.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
830.000 sztuk (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
830.000 sztuk (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy.

7. Ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane).
Cena emisyjna akcji serii D wynosiła 4,82 zł za jedną akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją.
Zapisy na akcje serii D zostały złożone przez 3 (trzy) osoby.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Akcje serii D zostały przydzielone 3 (trzem) osobom.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z
określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego
(cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w
wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).
Z uwagi na charakter emisji, nie były zawierane umowy o subemisję.
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Z uwagi na charakter emisji, nie były zawierane umowy o subemisję.
11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą
i ceny emisyjnej.
4.000.600,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset złotych).
12. Łącznego określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów.
Koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Motywacyjnych serii D wyniosły: 106 379,91 zł, w tym:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 48 651,51 zł.
b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu.
c. sporządzenia prospektu emisyjnego – Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu.
d. koszty doradztwa - 57 728,40 zł.
e. promocja oferty – Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu.
Koszty emisji akcji motywacyjnych serii D poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego pomniejszyły
kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki ceny emisyjnej akcji serii D ponad ich wartość nominalną. W
sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, koszty te
zostały ujęte jako koszty finansowe a po zakończeniu wykupu będą zaliczone do kapitału zapasowego.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego
subskrypcją.
Średni koszt subskrypcji przypadający na jedną akcję serii D wyniósł 0,13 zł.
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