
 

 

EUROCASH: 
 

Zmiana treści Prospektu - przekazanie informacji o rozpoczęciu 
publicznej oferty  
 
Poznań,12 stycznia 2005 r. 
 
Raport bieżący 5/2005 

 

Zarząd Eurocash S.A. informuje o następujących zmianach do Prospektu, zmieniających 
treść Prospektu w wersji po modyfikacjach, o których informowano w raportach nr 
5/2004 i 1/2005: 

1.We wstępie: 

Było:  

 „Terminy otwarcia oraz zamknięcia Publicznej Oferty i terminy przyjmowania deklaracji i 
zapisów zostaną podane przed otwarciem Publicznej Oferty.” 

Jest: 

„Publiczna Oferta rozpocznie się w dniu 18 stycznia 2005 r. i zakończy w dniu  31 
stycznia 2005 r. Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty zostanie podany do publicznej 
wiadomości Przedział Cenowy. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą 
przyjmowane w dniach od 18 do 27 stycznia 2005 r., a zapisy w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach od 27 do 31 stycznia 2005 r. 
Przyjmowanie zapisów na Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 
zostanie poprzedzone budową Księgi Popytu, która zostanie przeprowadzona w dniach 
od 18 do 27 stycznia 2005 r.” 

2. W pkt. 13.2.4 Rozdziału III dokonano następującej zmiany: 

Było: 

 „Terminy otwarcia oraz zamknięcia Publicznej Oferty i terminy  przyjmowania deklaracji i 
zapisów zostaną podane przed otwarciem Publicznej Oferty.” 

Jest: 

do 18 stycznia 2005 
roku 

podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego; 

18 stycznia 2005 roku otwarcie Publicznej Oferty; 

od 18 stycznia do 27 
stycznia 2005 roku 

(do godziny zamknięcia 
POK-ów) 

przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych; 

od 18 do 27 stycznia 
2005 roku 

(do godz. 17:00) 

przyjmowanie Deklaracji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; 

 27 stycznia 2005 roku ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Sprzedaży; 

 27 stycznia 2005 roku sporządzenie Listy Wstępnego Przydziału; 

 27 stycznia 2005 roku przesłanie do Inwestorów Instytucjonalnych informacji o liczbie 
wstępnie przydzielonych Akcji Sprzedawanych; 

od 27 do 31 stycznia 
2005 roku 

przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; 



 

 

31 stycznia 2005 roku zamknięcie Publicznej Oferty; 

do 8 lutego 2005 roku termin przydziału Akcji Sprzedawanych. 

 

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO informacja powodująca zmianę treści 
prospektu 


