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Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obroc ie - informac ja o transakc jac h osób mając yc h dostęp do informac ji poufnyc h
Treść raportu:

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach przekazuje informacje otrzymaną na podstawie
art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka zarządu Spółki.
Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi.

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:
Brak zgody na publikację danych osobowych.
2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania
informacji z emitentem .
Nabycie obligacji Serii D Eurocash S.A. z prawem pierwszeństwa do subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii
E Eurocash S.A oraz złożenie zapisu na akcje spółki EUROCASH Spółka Akcyjna przez osobę obowiązaną, w
rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Firma podmiotu dokonującego transakcji nabycia
Nie dotyczy. Nabycie akcji zostało dokonane przez osobę fizyczną.
4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja
Nabycie obligacji serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E EUROCASH S.A.
5. Data i miejsce sporządzenia informacji
Komorniki, 17 czerwca 2010 roku.
6. Opis transakcji
Nabycie 2 000 sztuk obligacji Serii D Eurocash S.A. z prawem pierwszeństwa do subskrypcji akcji zwykłych na
okaziciela serii E Eurocash S.A oraz złożenie zapisu na 50.000 sztuk akcji spółki EUROCASH Spółka Akcyjna.
Obligacje serii D zostały wyemitowane w ramach III Programu Motywacyjnego realizowanego przez Spółkę.
Nabycie obligacji serii D nastąpiło po cenie 1 grosz za jedną obligację.
Nabycie akcji Spółki nastąpiło po cenie emisyjnej 7,87 zł za jedną akcję.
7. Data i miejsce zawarcia transakcji.
7 czerwca 2010 r. Warszawa.
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