
ANEKS NR 1

Z DNIA 25 PA�DZIERNIKA 2010 R.

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EUROCASH S.A.

ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 PA�DZIERNIKA 2010 R.

DECYZJ¥ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

(„PROSPEKT”)

Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu zosta³ sporz¹dzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielk¹ liter¹ w niniejszym dokumencie zosta³y zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale „Skróty i definicje”.

Zgodnie z Prospektem (zob. rozdzia³ „Ogólne informacje o Spó³ce” – „Kapita³ zak³adowy” – „Struktura kapita³u zak³adowego” (str. 120),

„Zarz¹dzanie i ³ad korporacyjny” – „Rada Nadzorcza” – „Sk³ad” (str. 129), „Znaczny akcjonariusz” – „Kontrola nad Spó³k¹” (str. 137),

„Warunki Oferty” – „Oferta Kwalifikowana” (str. 161), „Warunki Oferty” – „Przewidywany harmonogram Oferty oraz warunki rozpoczêcia

przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane” (str. 163)), podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê, ¿e w dniu 25 paŸdziernika 2010 r.

w siedzibie Spó³ki odby³o siê nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjê³o w szczególnoœci nastêpuj¹ce uchwa³y:

• uchwa³ê nr 3 w sprawie zmiany Statutu w zakresie upowa¿nienia Zarz¹du do podwy¿szenia kapita³u zak³adowego w granicach kapita³u

docelowego, z mo¿liwoœci¹ pozbawienia akcjonariuszy przez Zarz¹d, za zgod¹ Rady Nadzorczej, w ca³oœci lub czêœci prawa poboru

w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniaj¹cych do zapisu na akcje;

• uchwa³ê nr 4 w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu w zakresie dotycz¹cym obni¿enia progu ogólnej liczby g³osów, z którym zwi¹zane

jest uprawnienie Politra B.V. do powo³ywania trzech cz³onków Rady Nadzorczej do 30% akcji w kapitale zak³adowym Spó³ki; oraz

• uchwa³ê nr 5 w sprawie warunkowego podwy¿szenia kapita³u zak³adowego Spó³ki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wy³¹czeniem

w ca³oœci prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapita³u warunkowego i warrantów subskrypcyjnych

oraz zmiany Statutu.

Podjête uchwa³y wchodz¹ w ¿ycie z dniem ich podjêcia, a w zakresie zmian Statutu dokonanych na podstawie poszczególnych uchwa³

z dniem rejestracji tych zmian w rejestrze przedsiêbiorców KRS.

Treœæ uchwa³ podjêtych na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 paŸdziernika 2010 r. zosta³a przekazana do publicznej

wiadomoœci w formie raportu bie¿¹cego Spó³ki nr 66/2010 z dnia 26 paŸdziernika 2010 r. i jest dostêpna na stronie internetowej Spó³ki

(www.eurocash.pl).
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