
EUROCASH: 
 
Korekta do raportów bieżących nr 40/2008 i 42/2008 
 
Komorniki, 9 września 2008 r. 
 
Raport bieżący 44/2008 
 
Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Eurocash”) informuje, że z powodu błędu 
rachunkowego, w raportach bieżących nr 40 oraz 42 została podana nieprawidłowa 
liczba akcji Eurocash. W związku z tym dokonuje się następującej korekty raportów 
nr 40/2008 i 42/2008: 
 
W raporcie nr 40/2008 było: 
„Na dzień 13 sierpnia 2008 r. liczba akcji Eurocash wynosiła 131 595 550.  
 
W związku z powyższym, udziały klientów BZWBK AM oraz Funduszy 
zarządzanych przez BZWBK TFI w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki są następujące: 
 
- 6 624 215 akcji Spółki na rachunkach klientów BZWBK AM objętych umowami 

o zarządzanie, stanowi 5,03% kapitału zakładowego Spółki oraz daje prawo do 
6 624 215 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,03% liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 
- 6 540 594 akcje Spółki na rachunkach Funduszy, stanowią 4,97% kapitału 

zakładowego Spółki oraz dają prawo do 6 540 594 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,97% liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki.” 

 
Jest:  
„Zgodnie z informacjami uzyskanymi od UniCredit CAIB Poland S.A., pełniącego 
funkcję oferującego akcje w ramach Programu Motywacyjnego, na dzień 13 sierpnia 
2008 r. liczba akcji Eurocash wynosiła 130 242 550.  
 
W związku z powyższym, udziały klientów BZWBK AM oraz Funduszy 
zarządzanych przez BZWBK TFI w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki są następujące: 
 
- 6 624 215 akcji Spółki na rachunkach klientów BZWBK AM objętych umowami 

o zarządzanie, stanowi 5,09% kapitału zakładowego Spółki oraz daje prawo do 
6 624 215 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,09% liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 
- 6 540 594 akcje Spółki na rachunkach Funduszy, stanowią 5,02% kapitału 

zakładowego Spółki oraz dają prawo do 6 540 594 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,02% liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki.” 
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W raporcie nr 42/2008 było: 
„Zarząd Eurocash S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurocash S.A. w dniu 14 sierpnia 2008 roku 
(„NWZ”), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów 
na NWZ: 
 
Politra BV: 70.257.100 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 
70.257.100 głosów na NWZ, które stanowiły 79,44% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 53,39%. 
 
Commercial Union OFE BPH CU WBK: 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, z 
których przysługiwało 7.000.000 głosów na NWZ i które stanowiły 7,91% głosów na 
NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,32%. 
 
ING Otwarty Fundusz Emerytalny: 6.843.714 akcji zwykłych na okaziciela, z których 
przysługiwało 6.843.714 głosów na NWZ i które stanowiły 7,74% głosów na NWZ; 
udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,20%. 
 
Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki 
wynosi 31 595 550 głosów. W NWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie  
88 441 814 głosów, tj. 67,21% ogólnej liczby głosów.” 
 
Jest: 
 
„Zarząd Eurocash S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurocash S.A. w dniu 14 sierpnia 2008 roku 
(„NWZ”), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów 
na NWZ: 
 
Politra BV: 70.257.100 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 
70.257.100 głosów na NWZ, które stanowiły 79,44% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 53,94%. 
 
Commercial Union OFE BPH CU WBK: 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, z 
których przysługiwało 7.000.000 głosów na NWZ i które stanowiły 7,91% głosów na 
NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,37%. 
 
ING Otwarty Fundusz Emerytalny: 6.843.714 akcji zwykłych na okaziciela, z których 
przysługiwało 6.843.714 głosów na NWZ i które stanowiły 7,74% głosów na NWZ; 
udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,25%. 
 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od UniCredit CAIB Poland S.A., pełniącego 
funkcję oferującego akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości 1 złotych każda 
emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w 
związku z Programem Motywacyjnym (opisanym w prospekcie Eurocash z 2004 r. ze 
zmianami por. Raport 1/2008), całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich 
wyemitowanych akcji Spółki na dzień 14 sierpnia 2008 r. wynosiła 130.242.550 
głosów. W NWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 88.441.814 
głosów, tj. 67,91% ogólnej liczby głosów. 
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Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).  
 


