
 

 

 
EUROCASH S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000213765) 

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 21.262.820 akcji zwykłych na okaziciela serii K do obrotu na 
rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Niniejszy prospekt („Prospekt”) został sporządzony wyłącznie w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 21.262.820 akcji zwykłych na okaziciela serii K 
o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Serii K”) EUROCASH S.A. („Spółka”), spółki akcyjnej utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w 
Komornikach k. Poznania, do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Dopuszczenie Akcji Serii K”). Akcje 
Serii K będą stanowiły do 13,5% kapitału zakładowego Spółki oraz do 13,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Niniejszy Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Spółki oraz Akcji Serii K sporządzonym na potrzeby 
Dopuszczenia Akcji Serii K. Spółka podkreśla, że na podstawie Prospektu nie będzie przeprowadzała oferty publicznej Akcji Serii K ani innych papierów 
wartościowych Spółki na terytorium Polski ani w żadnym innym kraju. 

Akcje Serii K zostaną zaoferowane i objęte przez spółkę Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie lub spółkę bezpośrednio zależną od spółki Emperia Holding 
S.A., w przypadku, gdy taka spółka zależna przed dniem zaoferowania Akcji Serii K i zawarciem umowy o objęcie Akcji Serii K będzie posiadała (będzie 
właścicielem) akcje i udziały Spółek Tradis, w zamian za wkłady niepieniężne w postaci akcji i udziałów Spółek Tradis, na zasadach określonych w umowie 
inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Emperią Holding S.A. w dniu 21 grudnia 2010 r. oraz zgodnie z Uchwałą Emisyjną. Spółka podkreśla, że na Datę 
Prospektu Akcje Serii K nie istnieją, nie zostały zaoferowane ani objęte, a podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii K nie zostało 
zarejestrowane przez sąd rejestrowy. Emisja Akcji Serii K nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: (i) gdy nie zostaną objęte i należycie opłacone Akcje 
Serii K w liczbie wskazanej w Uchwale Emisyjnej, lub (ii) gdy Zarząd nie zgłosi do sądu rejestrowego Uchwały Emisyjnej wraz ze stosownymi uchwałami Rady 
Nadzorczej w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia Uchwały Emisyjnej, tj. do dnia 5 sierpnia 2011 r., lub (iii) gdy zostanie wydane oraz uprawomocni się 
postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii K; lub (iv) jeżeli Zarząd odstąpi od 
przeprowadzenia emisji Akcji Serii K. Transakcja, w tym emisja Akcji Serii K nie dojdą do skutku w przypadku nieuzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie 
koncentracji w drodze nabycia Spółek Tradis lub w przypadku odstąpienia przez Spółkę lub Emperię od przeprowadzania Transakcji (odstąpienia przez Spółkę lub 
Emperię od Umowy Inwestycyjnej). W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście emisji Akcji Serii K do skutku informacja na ten temat zostanie 
przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, a w przypadkach wymaganych prawem – w formie aneksu do Prospektu, po jego 
zatwierdzeniu przez KNF, stosownie do art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Niniejszy Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(„Dyrektywa Prospektowa”) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz został przygotowany zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Rozporządzeniem 
Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w 
prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam („Rozporządzenie 
809/2004”) oraz innymi właściwymi regulacjami. 

Na 30 kwietnia 2011 r. 136.678.761 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Istniejące”) znajdowało się w obrocie na rynku podstawowym 
GPW pod nazwą skróconą EUR. Akcje Istniejące nie były notowane na żadnym innym rynku regulowanym ani nie były przedmiotem obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu. Akcje Istniejące zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
(„KDPW”) pod następującym kodem ISIN: PLEURCH00011. Zamiarem Spółki jest dematerializacja Akcji Serii K i ich oznaczenie tym samym kodem ISIN. 
W związku z tym po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii K, Spółka wystąpi do KDPW o zarejestrowanie Akcji 
Serii K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Planuje się, że rozpoczęcie notowań Akcji Serii K na GPW powinno nastąpić nie później 
niż w lipcu 2011 r. w terminie około jednego miesiąca od dnia objęcia Akcji Serii K. 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze 
udziałowym oraz ryzykami związanymi z działalnością Grupy oraz z sektorem, w którym Grupa prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka 
znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 

PROSPEKT NIE STANOWI OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII K, ZAPROSZENIA DO OFERTY SPRZEDAŻY, ZAPROSZENIA DO NABYCIA 
JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI, ANI REKOMENDACJI DOTYCZĄCEJ INWESTOWANIA W PAPIERY 
WARTOŚCIOWE SPÓŁKI. ANI PROSPEKT, ANI AKCJE SERII K NIE ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE I ZATWIERDZONE, ANI NIE SĄ 
PRZEDMIOTEM ZAWIADOMIENIA ZŁOŻONEGO JAKIEMUKOLWIEK ORGANOWI REGULACYJNEMU W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI 
POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. AKCJE SERII K NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA 
GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA 
ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY 
INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z 
PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. 

AKCJE SERII K NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH 
WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. (ANG. US SECURITIES ACT OF 1933), ZE ZMIANAMI, ANI PRZEZ ŻADEN INNY ORGAN REGULUJĄCY OBRÓT 
PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI JAKIEGOKOLWIEK STANU LUB TERYTORIUM PODLEGAJĄCEGO JURYSDYKCJI STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. 

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.  

Z uwagi na fakt, iż Spółka jest spółką publiczną, której Akcje Istniejące znajdują się w obrocie na rynku podstawowym GPW i podlega obowiązkom informacyjnym 
wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji giełdowych, pewne informacje zostały zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie (zob. rozdział 
„Istotne Informacje” – „Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie”). Informacje te pochodzą z dokumentów, które Spółka udostępniła do publicznej 
wiadomości i przekazała KNF przed Dniem Prospektu. Informacje te są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.eurocash.pl). 

Doradca Finansowy 

UniCredit CAIB Poland S.A. 
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2011 r..
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1 

PODSUMOWANIE 

Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu – zawiera ono 
informacje, które znajdują się w innych jego częściach. Należy podkreślić, że podsumowanie nie jest 
wyczerpujące i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia inwestorów oraz decyzji o 
inwestycji w Akcje, dlatego też decyzja o zainwestowaniu w Akcje powinna być każdorazowo podejmowana w 
oparciu o treść całego Prospektu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z 
niniejszym podsumowaniem (w tym podsumowaniem danych finansowych i operacyjnych) ani żadnym jego 
tłumaczeniem, chyba że podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne w świetle informacji zawartych w 
innych częściach Prospektu lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. W wypadku wniesienia powództwa 
dotyczącego treści Prospektu do sądu w Państwie Członkowskim, potencjalny inwestor ponosi koszty 
ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby, które sporządziły 
niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego tłumaczenie), ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę 
wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z 
innymi częściami Prospektu. 

Podsumowanie działalności Grupy Eurocash 

Grupa Eurocash jest jedną z największych w Polsce grup pod względem wartości sprzedaży oraz liczby 
placówek zajmujących się dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów 
tytoniowych (szybkozbywalne towary konsumpcyjne – produkty FMCG). Poprzez szereg formatów dystrybucji, 
Grupa Eurocash koncentruje swoją działalność na hurtowej dystrybucji towarów do klientów ze wszystkich 
istotnych segmentów tradycyjnego rynku hurtowego, w szczególności dla tradycyjnych sklepów detalicznych w 
całej Polsce oraz do segmentu stacji benzynowych oraz sieci restauracji i hoteli. 

W swojej działalności Grupa Eurocash wykorzystuje szereg formatów dystrybucji, które przede wszystkim 
obejmują: 

• Hurtownie Cash & Carry – ogólnopolską sieć dyskontowych hurtowni typu Cash & Carry pod marką 
„Eurocash Cash & Carry”, w ramach której funkcjonuje program lojalnościowy dla sklepów sieci 
„abc”; 

• Delikatesy Centrum – system franczyzowy dla sklepów detalicznych pod markami „Delikatesy 
Centrum”, jak również System Franczyzowy IGA; 

• KDWT – aktywną dystrybucję wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych za pośrednictwem 
KDWT;  

• Eurocash Dystrybucja – zaopatrzenie dla sieci restauracji, hoteli i stacji benzynowych w ramach 
Eurocash Dystrybucja oraz Eurocash Gastronomia, oraz 

• Spółki Premium Distributors – hurtową i detaliczną dystrybucję na terenie całej Polski napojów 
alkoholowych za pośrednictwem Spółek Premium Distributors. 

Poza wskazaną powyżej działalnością podstawową, Grupa Eurocash dystrybuuje również elektroniczne usługi 
finansowe poprzez sieć około 4,3 tys. (na dzień 31 marca 2011 r.) terminali znajdujących się w sklepach na 
terenie całego kraju poprzez PayUp, który oferuje między innymi doładowania telefonów komórkowych, 
płatności rachunków i akceptację kart płatniczych. 

Działalność Grupy Eurocash koncentruje się na obszarze Polski. 

Na dzień 31 marca 2011 r. sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała 126 Hurtowni Cash & Carry 
oraz 3 hurtownie Batna, do sieci Delikatesów Centrum należało 566 supermarketów, do Systemu 
Franczyzowego IGA 163 supermarkety, natomiast sieć „abc” obejmowała 4.035 lokalnych sklepów 
spożywczych. Ponadto, w ramach działalności dystrybucyjnej KDWT Grupa dostarczała wyroby tytoniowe i 
produkty impulsowe łącznie do około 23,5 tys. klientów, a w ramach działalności dystrybucyjnej Eurocash 
Dystrybucji Grupa dostarczała wyroby tytoniowe i produkty impulsowe w segmencie stacji benzynowych i sieci 
restauracji do około 1.237 punktów dostawy (dane operacyjne na dzień 31 marca 2011 r.). Ponadto, Spółki 
Premium Distributors dostarczały napoje alkoholowe na terytorium całej Polski: w szczególności wyroby 
spirytusowe, piwo oraz wino, do około 20 tys. punktów sprzedaży z 85 oddziałów regionalnych w całej Polsce. 
Według stanu na ten dzień sieć sklepów detalicznych należących do PHS obejmowała 32 sklepy spożywcze. 

Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 6.698,3 
mln zł, EBITDA w wysokości 194,5 mln zł, a zysk netto w wysokości 102,5 mln zł. W 2010 r. przychody ze 
sprzedaży Grupy wyniosły 7.791,8 mln zł, EBITDA kształtowała się na poziomie 230,7 mln zł, a zysk netto na 
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poziomie 128,4 mln zł, natomiast w I kwartale 2011 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 2.079,4mln zł, 
EBITDA wyniosła 32,7 mln zł, a zysk netto 8,8 mln zł. 

Historia Grupy 

Przedsiębiorstwo Spółki działało w strukturach portugalskiej grupy dystrybucyjnej Jeronimo Martins, w ramach 
której było prowadzone przez utworzoną w 1995 r. spółkę Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. 

Spółka została założona w 1997 r., początkowo pod firmą JM Sp. z o.o. W 1998 r. Spółka zmieniła firmę na JM 
Polska Sp. z o.o. Spółka działała w strukturach grupy Jeronimo Martins do 2002 r. W 2002 r. doszło do zmiany 
firmy Spółki na Eurocash Sp. z o.o. oraz do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nowoutworzone 
udziały Spółki zostały objęte przez inną spółkę z grupy Jeronimo Martins, działającą pod pierwotną firmą 
Spółki, tj. Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o., w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa, w skład której wchodziły prawa i obowiązki związane z prowadzeniem działalności 
poprzez sieć hurtowni Cash & Carry. Od momentu wniesienia aportu Spółka rozpoczęła działalność w zakresie 
handlu hurtowego poprzez sieć Hurtowni Cash & Carry oraz program lojalnościowy dla sieci sklepów „abc”. 

W 2003 r. Luis Manuel Conceicao do Amaral oraz kontrolowane przez niego spółki Politra B.V. i Kipi nabyli 
prawie wszystkie udziały Spółki. Jeden udział pozostał własnością Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. W 
2004 r. doszło do przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną pod firmą Eurocash S.A. oraz do kolejnych zmian 
struktury akcjonariatu Spółki, na skutek których jedynymi akcjonariuszami Spółki zostali Luis Manuel 
Conceicao do Amaral oraz kontrolowana przez niego spółka prawa holenderskiego Politra B.V. W okresie tym 
podjęty został szereg działań restrukturyzacyjnych mających na celu m.in. zmianę modelu sprzedaży hurtowej 
poprzez sieć Hurtowni Cash & Carry, koncentrację sieci sklepów „abc” w korzystniejszych lokalizacjach oraz 
restrukturyzację kosztów i centralizację niektórych operacji Spółki. 

W 2005 r. akcje Spółki zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na GPW. 

W kolejnych latach Spółka rozpoczęła realizację strategii mającej na celu akwizycje hurtowni produktów FMCG 
oraz wprowadzanie nowych formatów sprzedaży hurtowej (także poprzez przejęcia innych podmiotów 
działających na rynku). W 2006 r. Spółka nabyła 100% akcji KDWT (drugiego pod względem udziału w rynku 
dystrybutora wyrobów tytoniowych) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci sieci sklepów 
franczyzowych „Delikatesy Centrum” wraz z działalnością hurtową polegającą na zaopatrywaniu sieci 
„Delikatesy Centrum” w produkty FMCG. 

W wyniku dokonanego w 2008 r. przejęcia Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) działalność Spółki 
rozszerzyła się o dystrybucję produktów FMCG do stacji benzynowych, sieci restauracji oraz dużych sklepów 
spożywczych (w dniu 1 września 2010 r. nastąpiło połączenie spółki Eurocash Dystrybucja ze Spółką poprzez 
przeniesienie całego majątku Eurocash Dystrybucja na Spółkę). W 2008 r. Spółka nabyła także 49% akcji PayUp 
Polska, zajmującej się dystrybucją elektronicznych usług finansowych poprzez sieć terminali zlokalizowanych w 
sklepach na terenie całego kraju.  

Realizując strategię konsolidacji podmiotów zajmujących się dystrybucją produktów FMCG, w 2009 r. Spółka 
nabyła 100% udziałów spółki Batna prowadzącej hurtownie Cash & Carry na terenie Warszawy. W dniu 1 lipca 
2010 r. nastąpiło połączenie spółki Batna ze Spółką poprzez przeniesienie całego majątku Batna na Spółkę. 

W 2010 r. Spółka nabyła 100% akcji/udziałów w Spółkach Premium Distributors, co umożliwiło jej istotne 
rozszerzenie działalności w zakresie hurtowego obrotu napojami alkoholowymi.  

Ponadto, w 2010 r. Spółka zawarła umowę przedwstępną nabycia 100% udziałów spółki Pol Cater Holding Sp. z 
o.o., która poprzez swoją spółkę zależną, Dania Fast Food Sp. z o.o., prowadzi działalność w zakresie 
dystrybucji produktów FMCG do segmentu HoReCa (hotele, restauracje, catering). Zawarcie umowy 
przyrzeczonej nabycia udziałów Pol Cater Holding Sp. z o.o. było uzależnione od uzyskania zgody Prezesa 
UOKiK na dokonanie koncentracji. Zgoda ta została wydana w dniu 26 stycznia 2011 r. Zamknięcie transakcji 
nabycia udziałów Pol Cater Holding Sp. z o.o. nastąpiło w dniu 1 marca 2011 r. 

Natomiast w dniu 21 grudnia 2010 r. Spółka zawarła z Emperią Umowę Inwestycyjną dotyczącą nabycia od 
Emperii akcji oraz udziałów w Spółkach Tradis. Zamknięcie Transakcji jest uwarunkowane uzyskaniem zgody 
Prezesa UOKiK na koncentrację. 

Przewagi konkurencyjne 

Zarząd uważa, że wymienione poniżej przewagi konkurencyjne Grupy umożliwią jej wykorzystanie możliwości 
rozwoju w przyszłości i osiągnięcie celów strategicznych. W ocenie Zarządu, wskazane poniżej przewagi 
konkurencyjne będą dotyczyły również Powiększonej Grupy. 



 

3 

Model biznesu, skala działania i siła zakupowa Powiększonej Grupy 

Model biznesu Grupy zakłada działalność na tradycyjnym rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w 
Polsce we wszystkich istotnych segmentach tego rynku poprzez szereg wyspecjalizowanych formatów 
dystrybucji, które umożliwiają dotarcie do możliwie najszerszego kręgu potencjalnych klientów. Model biznesu 
jest ukierunkowany na klienta i obejmuje formy współpracy poszukiwane przez docelowych klientów Grupy – 
Hurtownie Cash & Carry, sprzedaż do sieci franczyzowej Delikatesów Centrum, dystrybucję dla sieci stacji 
benzynowych, sieci restauracji i sieci hotelarskich oraz dystrybucję wyrobów tytoniowych, produktów 
impulsowych oraz napojów alkoholowych. 

Od 2004 r. Grupa bierze aktywny udział w konsolidacji rozdrobnionego rynku hurtowej dystrybucji produktów 
FMCG. W następstwie przejęć Grupa rozszerza skalę działalności o kolejne formaty dystrybucyjne. Z uwagi na 
centralizację procedur zakupowych oraz sprzedażowych, a także łączną wartość zakupów dokonywanych przez 
poszczególne formaty, Grupa posiada znaczną siłę zakupową, co z kolei umożliwia jej zaoferowanie 
konkurencyjnej oferty produktowej i cenowej dla swoich klientów. Ponadto, pozyskiwanie nowych formatów 
dystrybucji umożliwia Grupie sprzedaż krzyżową produktów oferowanych w innych formatach dystrybucji lub 
rozszerzenie współpracy w nowych formatach. 

Asortyment produktowy Grupy obejmuje szeroką gamę produktów (m.in. produkty spożywcze, wyroby 
tytoniowe, napoje alkoholowe i produkty chemii gospodarczej). W związku z tym Grupa może reagować 
elastyczniej na znaczny spadek konsumpcji danej kategorii produktów. Ponadto, z jednej strony relatywnie 
szeroki asortyment produktowy umożliwia Grupie pozyskiwanie nowych klientów, m.in. w rezultacie sprzedaży 
krzyżowej pomiędzy formatami dystrybucji, a z drugiej strony obejmując, np. w Hurtowniach Cash & Carry 
przeciętnie około 3,5 tys. szybkozbywalnych produktów pozwala Grupie na dostosowywanie oferty do sytuacji 
panującej na rynku oraz do ograniczania czasu magazynowania towarów.  

Możliwość pozyskania znacznej liczby klientów poprzez zaoferowanie im szeregu formatów biznesowych 

Działalność Grupy obejmuje szereg formatów dystrybucji, które umożliwiają jej nawiązanie współpracy z 
różnorodnymi klientami. Grupa oferuje swoim klientom: (i) możliwość współpracy w ramach sformalizowanej 
sieci franczyzowej Delikatesów Centrum lub w ramach programu lojalnościowego sieci sklepów „abc”, jak 
również (ii) współpracę z zapewnieniem dostaw towarów (Delikatesy Centrum, klienci KDWT, Eurocash 
Dystrybucja oraz Spółki Premium Distributors) lub bez dostarczania zakupionych produktów (klienci Hurtowni 
Cash & Carry). Ponadto, poprzez krzyżową sprzedaż Grupa oferuje klientom danych formatów dystrybucji 
asortyment produktów oferowanych przez pozostałe formaty dystrybucji Grupy, wzmacniając efekt synergii i 
skali. Do atutów Grupy należy jakość obsługi, jak również kompleksowe wsparcie oferowane klientom Grupy, 
którego zakres zależy od wybranej przez klienta formy współpracy w Grupie (m.in. od tego, czy jest to 
franczyza czy program lojalnościowy).  

Zarządzanie kapitałem obrotowym 

Model biznesowy Grupy opiera się na formatach dystrybucji, które w znacznej części generują ujemny kapitał 
obrotowy. Działania Grupy zmierzają również do zachowania odpowiedniej struktury sprawozdania z sytuacji 
finansowej Grupy, bieżącego kontrolowania stanu zapasów Grupy oraz aktywnej polityki związanej z kontrolą i 
ograniczeniem wartości oraz długości kredytu kupieckiego oferowanego klientom, w celu optymalizacji 
przepływów środków pieniężnych. 

Z uwagi na model działalności Grupy oraz silny stopień unifikacji i centralizacji w ramach poszczególnych 
formatów dystrybucji, Grupa ponosi relatywnie nieznaczne nakłady inwestycyjne na wzrost organiczny 
działalności związany przede wszystkim z otwieraniem nowych lokalizacji lub modernizacją istniejących 
placówek (własnych lub franczyzowych). Z wyjątkiem finansowania nabycia Spółek Premium Distributors oraz 
finansowania Transakcji również z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu, Grupa finansuje bieżącą 
działalność oraz nakłady inwestycyjne bez potrzeby finansowania dłużnego. 

Doświadczona i zaangażowana kadra kierownicza 

Członkowie Zarządu oraz kadra kierownicza wyższego szczebla Grupy posiadają szeroką wiedzę oraz 
długoletnie doświadczenie w tradycyjnym jak i w nowoczesnym segmencie handlu hurtowego i detalicznego, 
zdobyte w Polsce i zagranicą. Utalentowana i zaangażowana kadra kierownicza pozwala Grupie na rozszerzanie 
współpracy z klientami, oferowanie im wszechstronnego wsparcia dla prowadzonej działalności, którego zakres 
zależy od formy współpracy klienta z Grupą, oraz wzrost w szczególności poprzez ekspansję czy przejęcia. 
Ponadto, Grupa korzysta z doświadczeń kadry kierowniczej przejmowanych podmiotów posiadającej 
doświadczenie i wiedzę w tych segmentach rynku, w których do momentu danego przejęcia Grupa nie 
prowadziła działalności lub prowadziła ją w ograniczonym zakresie. 
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Grupa wprowadziła dla członków kadry kierowniczej oraz wybranych pracowników możliwość udziału w wielu 
programach motywacyjnych w celu powiązania i bezpośredniego przełożenia w określonej części wzrostu 
wyników i sytuacji finansowej Grupy na wynagrodzenie kluczowej kadry kierowniczej oraz wybranych 
pracowników.  

Rozległa sieć dystrybucji 

Grupa posiada rozległą sieć dystrybucji zlokalizowaną na obszarze całego kraju, która na dzień 31 marca 2011 r. 
obejmowała m. in. 126 Hurtowni Cash & Carry, 3 hurtownie Batna, 566 supermarketów należących do sieci 
Delikatesów Centrum oraz 2 centra dystrybucyjne i 88 filii KDWT, a także 85 oddziałów regionalnych w całej 
Polsce w ramach działalności Spółek Premium Distributors. Szeroka sieć dystrybucyjna pozwala Grupie na 
dalszą ekspansję działalności, dotarcie do różnych klientów, w tym również klientów prowadzących działalność 
na obszarze całej Polski, oraz na optymalizację kosztów działalności, w szczególności związanych z 
transportem, co umożliwia Grupie oferowanie klientom konkurencyjnych cen produktów. 

Sieć dystrybucyjna Powiększonej Grupy będzie dodatkowo obejmowała 9 centrów dystrybucji oraz 54 placówki, 
w tym 31 magazynów serwisowych i Cash & Carry (stan na dzień 31 marca 2011 r.) oraz w szczególności 1.099 
sklepów w ramach sieci franczyzowej sklepów „Groszek”, 1.746 sklepów w ramach 8 sieci franczyzowych 
„Lewiatan” i 556 sklepów należących do sieci sklepów „Euro Sklep” oraz 75 do sieci sklepów Milea. Ponadto, 
na dzień 31 marca 2011 r. Grupa Dystrybucyjna Tradis dostarczała produkty FMCG do sieci 182 supermarketów 
„Stokrotka” oraz 8 supermarketów Delima należących do grupy Emperia Holding, a także współpracowała ze 
540 sklepami Społem. 

Zintegrowany system zarządzania różnorodnymi formatami biznesowymi 

Począwszy od 2004 r. Grupa aktywnie uczestniczy w konsolidacji rozdrobnionego rynku hurtowej sprzedaży 
produktów FMCG w Polsce, korzystając z efektów integracji i synergii, jakie te przejęcia dla niej niosą. 

Grupa wypracowała i wprowadziła zintegrowany model funkcjonowania danego formatu dystrybucji, począwszy 
od systemów wspierających działalność operacyjną poprzez scentralizowane procedury zakupowe i 
sprzedażowe, monitorowanie stanu zapasów, systemy wykorzystywane do sprawozdawczości finansowej, 
systemy administracyjne i inne aplikacje i procedury wewnętrzne. Pozwala to Grupie na świadczenie w ramach 
danego formatu dystrybucji usług o porównywalnej wysokiej jakości oraz dostosowywanie oferty do 
zmieniającej się sytuacji na rynku oraz zróżnicowanych oczekiwań klientów.  

Ponadto, zintegrowany system zarządzania na szczeblu centrum korporacyjnego Grupy wspomaga 
przekazywanie know how pomiędzy poszczególnymi formatami dystrybucji. 

Strategia 

Celem nadrzędnym Grupy jest osiągnięcie pozycji wiodącego dystrybutora produktów żywnościowych w Polsce 
i oferowanie wartości dodanej dla klientów Grupy oraz zwiększanie wartości Grupy dla jej akcjonariuszy. 

Strategia Grupy jest ukierunkowana na i podąża za klientem, któremu Grupa oferuje szereg form współpracy za 
pośrednictwem określonych formatów dystrybucji: 

• małym i średnim sklepom detalicznym, poszukującym zaopatrzenia w produkty FMCG przy 
zapewnieniu odpowiedniego poziomu rentowności w pobliżu miejsca prowadzenia działalności bez 
konieczności zapewnienia dostaw towarów – Hurtownie Cash & Carry oraz program lojalnościowy 
sklepów należących do sieci „abc”; 

• sklepom detalicznym poszukującym kompleksowej dostawy towarów – sieć franczyzową Delikatesów 
Centrum; 

• klientom poszukującym specjalistycznych dostaw określonych kategorii produktów: 

• wyrobów tytoniowych oraz towarów impulsowych (sklepom detalicznym, kioskom, itp.) – 
dystrybucję za pośrednictwem KDWT,  

• napojów alkoholowych –dystrybucję napojów alkoholowych za pośrednictwem Spółek 
Premium Distributors; 

• sieciom restauracyjnym, sieciom hotelarskim oraz sieciom stacji benzynowych poszukującym 
kompleksowej dostawy określonych produktów, a także wysokiej jakości obsługi – dystrybucję 
w ramach Eurocash Dystrybucja. 

Rozwój działalności Grupy następował w odpowiedzi na potrzeby klientów działających na rynku tradycyjnego 
handlu detalicznego w celu dotarcia do nowej kategorii klientów lub rozszerzenia współpracy z 
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dotychczasowymi klientami. Rozwojowi działalności Grupy towarzyszyło rozszerzanie bazy klientów oraz 
oferowanych nowych form współpracy, co następowało w drodze przejęć podmiotów działających w formatach 
dystrybucji, w których Grupa nie prowadziła działalności lub prowadziła działalność w ograniczonej skali. 
Transakcje przejęć innych podmiotów pozwalają na stosunkowo szybkie uzyskanie efektu skali, co przekłada się 
na możliwość zaoferowania klientom Grupy (niezależny handel detaliczny) lepszych warunków zakupu 
towarów, co powinno przyczyniać się również do poprawy konkurencyjności i pozycji rynkowej Grupy. Grupa 
zamierza kontynuować konsolidację rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce w drodze przejęć 
innych podmiotów, czego potwierdzeniem jest nabycie Spółek Premium Distributors w sierpniu 2010 r. 

Celami strategicznymi Grupy Eurocash są: 

• zaspokajanie potrzeb klientów Grupy w obszarze wszystkich ważnych grup asortymentowych poprzez 
szereg formatów dystrybucji i form współpracy oraz zapewnianie klientom oczekiwanego poziomu 
jakości obsługi;  

• stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej Grupy poprzez efekt skali zawarty w działalności hurtowej 
wieloformatowej grupy jednostek biznesowych; a także 

• dalsza integracja systemów operacyjnych oraz systematyczna optymalizacja kosztów. 

W odpowiedzi na postępujący proces konsolidacji na rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce, w 
tym na rynku hurtowej dystrybucji produktów FMCG w Polsce, strategia Grupy Eurocash zakłada także dalszy 
wzrost organiczny w każdym formacie dystrybucji oraz kontynuowanie przejęć innych sprzedawców hurtowych 
i sieci franczyzowych. 

Elementy strategii Grupy, które mają zapewnić osiągnięcie założonych celów, zostały opisane poniżej w 
podziale na poszczególne formaty dystrybucji Grupy. 

Hurtownie Cash & Carry 

Strategia Grupy zakłada wzrost sieci Hurtowni Cash & Carry w szczególności poprzez: 

• Wzrost w istniejących Hurtowniach Cash & Carry 

• Ekspansję sieci 

Delikatesy Centrum 

Strategia Grupy zakłada wzrost przychodów generowanych przez sklepy należące do sieci Delikatesy Centrum 
głównie poprzez: 

• Wzrost sprzedaży na rzecz Delikatesów Centrum  

• Przyspieszenie rozwoju sieci franczyzowej Delikatesy Centrum docelowo na terenie całej Polski 

KDWT  

Strategia rozwoju KDWT obejmuje przede wszystkim: 

• Rozwój sprzedaży wyrobów tytoniowych przez KDWT na rzecz innych klientów Spółki 

• Rozwój działalności KDWT w nowych regionach przy wykorzystaniu sieci Hurtowni Cash & Carry jako 
platformy umożliwiającej powstawanie nowych filii 

• Zwiększenie udziału produktów impulsowych w sprzedaży ogółem, co w ocenie Spółki będzie prowadzić 
do wzrostu osiąganych marż i poprawy dynamiki kapitału obrotowego 

• Zwiększenie udziału sprzedaży bardziej rentownych kategorii wyrobów tytoniowych 

Eurocash Dystrybucja 

Strategia rozwoju Eurocash Dystrybucja jest przede wszystkim skupiona na: 

• Rozwoju aktywnej dystrybucji produktów oraz utrzymaniu wiodącej pozycji na rynku dostaw produktów 
impulsowych do stacji benzynowych, sieci restauracji i hoteli 

• Pozyskanie nowych klientów 

Spółki Premium Distributors 

Nabycie Spółek Premium Distributors umożliwiło Grupie Eurocash rozwój przede wszystkim obrotu hurtowego 
napojami alkoholowymi, w szczególności napojami alkoholowymi z ponad 18% zawartością alkoholu. Zgodnie 
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z oczekiwaniami Grupy, umożliwiło ono Grupie uzyskanie pozycji jednego z liderów dystrybucji napojów 
alkoholowych w Polsce oraz pozyskanie know how niezbędnego dla prowadzenia działalności w tym obszarze 
na planowaną skalę. W opinii Spółki przyczyni się również do pozyskania nowych klientów dla pozostałych 
formatów dystrybucji Grupy poprzez sprzedaż krzyżową oraz inne formy współpracy. W ramach tego formatu 
dystrybucji Grupa oferuje klientom wysoką jakość obsługi oraz szeroki asortyment napojów alkoholowych, w 
szczególności win oraz napojów alkoholowych z zawartością powyżej 18% alkoholu. 

Ponadto, jednym ze strategicznych celów Grupy jest optymalna integracja Spółek Premium Distributors w 
ramach Grupy, w zakresie umożliwiającym uzyskanie największych synergii. 

Grupa Dystrybucyjna Tradis 

Spółka oczekuje, że konsekwencją przejęcia Spółek Tradis będzie rozszerzenie skali działalności Grupy, co z 
kolei może zwiększyć możliwości i zdolność Grupy do konkurowania na rynku hurtowej sprzedaży produktów 
żywnościowych w Polsce, w szczególności z międzynarodowymi sieciami oraz przyczynić się do utrzymania 
wysokiego potencjału wzrostu działalności Grupy.  

Ponadto, jednym ze strategicznych celów Grupy jest optymalna integracja Spółek Tradis w ramach 
Powiększonej Grupy, w zakresie umożliwiającym uzyskanie największych synergii możliwych do uzyskania, 
docelowego uproszczenia struktur Spółek Tradis oraz wykorzystanie w działalności powiększonej Grupy 
rozbudowanego systemu serwisowego i logistycznego Grupy Dystrybucyjnej Tradis oraz systemów 
komputerowych wdrożonych przez Spółki Tradis i ich klientów, które wpływają na polepszenie zarządzania 
zapasami oraz dostawami (w tym systemu e-hurtowni).  

Szczegółowy opis Umowy Inwestycyjnej stanowiącej podstawę nabycia przez Spółkę od Emperii Spółek Tradis 
znajduje się w rozdziale „Cele emisji Akcji Serii K oraz dopuszczenie Akcji Serii K” – „Przejęcie Spółek Tradis 
oraz emisja Akcji Serii K” – „Umowa inwestycyjna dotycząca nabycia Spółek Tradis”. 

Struktura Grupy Eurocash 

Na Datę Prospektu, przy założeniu zamknięcia Transakcji, Powiększoną Grupę będzie tworzyć Spółka oraz 
37 podmiotów zależnych bezpośrednio lub pośrednio od Spółki oraz 1 podmiot stowarzyszony ze Spółką. Celem 
działalności spółek Powiększonej Grupy jest zapewnienie kompleksowej obsługi sklepom detalicznym w Polsce 
poprzez szereg formatów dystrybucji produktów FMCG. 

Struktura akcjonariatu i znaczny akcjonariusz Spółki 

Z uwagi na fakt, że Spółka jest spółką publiczną, której Akcje Istniejące znajdują się w obrocie na rynku 
podstawowym GPW, Spółka nie posiada szczegółowych informacji na temat struktury akcjonariatu aktualnej na 
Datę Prospektu. Poniżej przedstawiono informacje na temat struktury akcjonariatu Spółki w oparciu o 
informacje przekazane przez znacznych akcjonariuszy Spółki w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej lub 
podane do publicznej wiadomości w inny sposób przewidziany przepisami prawa. Zgodnie z powyższym, 
znacznymi akcjonariuszami posiadającymi przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
są następujące podmioty: (i) Luis Manuel Conceicao do Amaral, posiadający bezpośrednio oraz pośrednio 
poprzez spółkę Politra B.V. 70.258.100 Akcji Istniejących, stanowiących 51,5% w kapitale zakładowym Spółki i 
uprawniających do wykonywania 51,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz (ii) spółka FMR 
LLC (z grupy inwestycyjnej Fidelity) posiadająca, bezpośrednio oraz pośrednio poprzez jej spółki pośrednio i 
bezpośrednio zależne, 6.871.178 Akcji Istniejących, stanowiących 5,03% w kapitale zakładowym Spółki i 
uprawniających do wykonywania 5,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Informacje na temat akcjonariatu Spółki znajdują się w rozdziale „Znaczni akcjonariusze”. 

Zarząd oraz Rada Nadzorcza 

Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzą: 

• Luis Manuel Conceicao do Amaral – Prezes Zarządu, 

• Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral – członek Zarządu, Dyrektor Generalny, 

• Katarzyna Kopaczewska – członek Zarządu, 

• Pedro Madeira Martinho – członek Zarządu, 

• Ryszard Majer – członek Zarządu, 

• Jacek Owczarek– członek Zarządu, 
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• Carlos Henrique Levita Pedrosa Saraiva – członek Zarządu oraz 

• Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro – członek Zarządu. 

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

• Joao Borges de Assuncao – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Eduardo Aguinaga de Moraes – członek Rady Nadzorczej, 

• Antonio Jose Santos Silva Casanova – członek Rady Nadzorczej, 

• Ryszard Wojnowski – członek Rady Nadzorczej oraz 

• Janusz Lisowski – członek Rady Nadzorczej. 

Podsumowanie czynników ryzyka 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem wiąże się z ryzykami, których wystąpienie może mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy oraz może 
niekorzystnie wpłynąć na wartość Akcji. Przegląd czynników ryzyka związanych z działalnością Grupy, 
czynników ryzyka dotyczących sektora, w którym Grupa prowadzi działalność, ryzyk ekonomicznych i 
regulacyjnych oraz czynników ryzyka związanych z Dopuszczeniem Akcji Serii K i posiadanie Akcji został 
zamieszczony w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 

Ryzyka dotyczące działalności Powiększonej Grupy 

• Powiększona Grupa jest narażona na ryzyko rosnącej konkurencji ze strony innych podmiotów 
działających na rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce 

• Powiększona Grupa może utracić posiadane zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami 
alkoholowymi 

• Powiększona Grupa może utracić korzystne warunki nabywania produktów FMCG, w tym wyrobów 
tytoniowych oraz napojów alkoholowych, od swoich dostawców, co może wpłynąć na pozycję 
konkurencyjną Grupy pod względem oferowanych cen oraz asortymentu produktów 

• Wynagrodzenie, w szczególności za świadczenie usług marketingowych oraz premie pieniężne 
pobierane przez Powiększoną Grupę od jej dostawców mogą zostać uznane za tzw. niedozwolone 
opłaty półkowe 

• Zakładana integracja Spółek Premium Distributors w ramach Powiększonej Grupy może nie być pełna 
lub potrwać dłużej niż przewidywano, a spodziewane efekty synergii i wzrost wyników działalności 
Powiększonej Grupy mogą odbiegać od oczekiwanych 

• Wzrost zadłużenia Grupy może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Powiększonej Grupy, 
przede wszystkim zwiększając koszty finansowe i zmniejszając zdolność pozyskiwania dodatkowego 
finansowania 

• Powiększona Grupa może nie być w stanie zatrudnić, wyszkolić lub zatrzymać wystarczająco 
wykwalifikowanego personelu 

• Prezes UOKiK może nie wyrazić zgody na przejęcie podmiotów, których akwizycję rozważa 
Powiększona Grupa lub nałożyć na Powiększoną Grupę kary finansowe lub ograniczyć działalność 
Powiększonej Grupy w inny sposób w przypadku naruszenia przez nią przepisów ochrony konkurencji i 
konsumentów 

• Działalność Powiększonej Grupy w istotnym zakresie zależy od prawidłowego funkcjonowania 
infrastruktury informatycznej 

• Powiększona Grupa jest narażona na ryzyko operacyjne 

• Działalność Grupy w znacznym stopniu zależy od dostępności, właściwego doboru oraz utrzymania 
lokalizacji dla Hurtowni Cash & Carry 

• Powiększona Grupa jest lub będzie narażona na ryzyko związane z odpowiednim doborem partnerów i 
lokalizacji dla swoich sieci franczyzowych 

• Akcjonariusz większościowy Spółki może podejmować decyzje, które mogą nie być zgodne z 
najlepszym interesem Spółki lub innych akcjonariuszy Spółki 
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• Spółka może nie wypłacać dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy 

• Organy skarbowe mogą zakwestionować rynkowy charakter transakcji z podmiotami powiązanymi w 
ramach Powiększonej Grupy 

• Sprawy sądowe lub inne postępowania pozasądowe mogą negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację 
finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy  

Ryzyka związane z celami strategicznymi i Transakcją przejęcia Spółek Tradis 

• Transakcja przejęcia Spółek Tradis może nie dojść do skutku 

• Powiększona Grupa może nie zrealizować celów Transakcji, co może mieć istotny negatywny wpływ 
na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy 

• Powiększona Grupa może nie być w stanie zrealizować przyjętej strategii, co może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy 

Ryzyka dotyczące sektora, w którym Powiększona Grupa prowadzi działalność 

• Wzrost znaczenia nowoczesnego handlu detalicznego w Polsce może zmniejszyć przychody ze 
sprzedaży Powiększonej Grupy 

• Spadek sprzedaży wyrobów tytoniowych w Polsce może zmniejszyć przychody ze sprzedaży 
Powiększonej Grupy 

• Spadek sprzedaży napojów alkoholowych w Polsce może zmniejszyć przychody ze sprzedaży 
Powiększonej Grupy 

• Powiększona Grupa może zostać zobowiązana do zapłaty odsetek naliczonych zgodnie z ustawą z dnia 
12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  

• Zmiany sytuacji gospodarczej, politycznej i prawnej w Polsce mogą negatywnie wpłynąć na 
działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy 

• Wzrost kosztów pracy może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki 
działalności Powiększonej Grupy 

• Interpretacja przepisów polskiego prawa może być niejasna, a prawo polskie może ulegać zmianie  

• Interpretacja przepisów polskiego prawa podatkowego może być niejasna, a przepisy polskie dotyczące 
podatków mogą ulegać zmianie  

• Niedające się przewidzieć okoliczności o charakterze nadzwyczajnym mogą negatywnie wpłynąć na 
działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy 

Ryzyka związane z Dopuszczeniem Akcji Serii K i posiadaniem Akcji 

• Emisja Akcji Serii K może nie dojść do skutku 

• W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przez Spółkę przepisów prawa dotyczących 
Dopuszczenia Akcji Serii K, KNF może zakazać Dopuszczenia Akcji Serii K lub zawiesić 
Dopuszczenie Akcji Serii K 

• Jeżeli Spółka nie spełni wymogów przewidzianych w stosownych regulacjach i przepisach prawa Akcje 
Serii K mogą nie zostać dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW albo 
ich dopuszczenie lub wprowadzenie może zostać opóźnione 

• Inwestorzy mogą ponieść istotne straty na skutek zmienności kursu notowań Akcji 

• Obrót Akcjami na GPW może zostać zawieszony  

• Jeżeli Spółka nie spełni wymagań przewidzianych w stosownych regulacjach lub przepisach prawa, 
Akcje mogą zostać wykluczone z obrotu przez KNF lub GPW 
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Dopuszczenie Akcji Serii K 

Spółka EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach k. Poznania. 

Akcje Serii K Na podstawie Prospektu, Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 21.262.820 akcji 
zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda 
(„Akcje Serii K”). Akcje Serii K będą obejmowane przez spółkę Emperia 
Holding S.A. z siedzibą w Lublinie lub spółkę bezpośrednio zależną od 
spółki Emperia Holding S.A., w przypadku, gdy taka spółka zależna przed 
dniem zaoferowania Akcji Serii K i zawarciem umowy o objęcie Akcji 
Serii K będzie posiadała (będzie właścicielem) akcje i udziały Spółek 
Tradis (łącznie „Emperia”) w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 
akcji i udziałów Spółek Tradis. 

Spółka podkreśla, że na Datę Prospektu Akcje Serii K nie istnieją, nie 
zostały zaoferowane ani objęte, a podwyższenie kapitału zakładowego 
Spółki w drodze emisji Akcji Serii K nie zostało zarejestrowane przez sąd 
rejestrowy. 

Kod ISIN: Intencją Spółki jest, aby Akcje Serii K było notowane na GPW pod tym 
samym kodem ISIN co Akcje Istniejące: PLEURCH00011 

Prawo głosu Każda Akcja Serii K uprawnia do jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu 

Prawo do dywidendy Akcje Spółki nie są uprzywilejowane pod względem prawa do dywidendy. 

Każda Akcja Serii K będzie uprawniała do dywidendy za 2010 r. w 
przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę w 
sprawie wypłaty dywidendy i jeżeli Akcje Serii K zostaną zarejestrowane 
po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych Emperii w dniu 
przypadającym przed lub w dniu dywidendy ustalonym w uchwale 
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2010 r. 

Natomiast jeśli Akcje Serii K zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na 
rachunku papierów wartościowych Emperii w dniu przypadającym po dniu 
dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 
podziału zysku za 2010 r., Akcje Serii K będą uczestniczyć po raz 
pierwszy w podziale zysku wypracowanego począwszy od dnia 1 stycznia 
2011 r., to jest od dnia od 1 stycznia roku obrotowego, w którym Akcje 
Serii K zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku 
papierów wartościowych. 

Rozwodnienie W wyniku Transakcji (przy założeniu wyemitowania 21.262.820 Akcji 
Serii K) natychmiastowe rozwodnienie udziałów dotychczasowych 
akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu spowodowane Transakcją wyniesie 
13,5%. Oznacza to, że istniejące na dzień 31 stycznia 2010 r. 136. 589.761 
Akcji reprezentujących na ten dzień 100,0% kapitału zakładowego Spółki 
oraz uprawniające łącznie do około 100,0% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, po rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego wynikającego z emisji Akcji Serii K będą reprezentować do 
86,5% kapitału zakładowego Spółki oraz będą uprawniać łącznie do około 
86,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (zob. rozdział 
„Rozwodnienie”). 

Notowanie Akcji Serii K i ich 
dematerializacja 

Na podstawie Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie oraz 
wprowadzenie 21.262.820 Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym, 
tj. na rynku podstawowym GPW.  
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Intencją Spółki jest, aby: (i) dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K 
nastąpiło niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii K; 
(ii) obrót Akcji Serii K na GPW rozpoczął się nie później w lipcu 2011 r., 
czyli około miesiąca po objęciu przez Emperię Akcji Serii K, przy czym 
termin ten jest zależny od czynników niezależnych od Spółki, w tym 
terminu uzyskania zgody Prezesa UOKiK na nabycie Spółek Tradis, 
terminu rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii K oraz terminu podjęcia 
stosownych uchwał przez GPW i KDPW; (iii) Akcje Serii K nie posiadały 
formy dokumentu i zostały zarejestrowane w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

Intencją Spółki jest, aby Akcje Serii K zostały dopuszczone i 
wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW nie później niż w 
lipcu 2011 r., nie później niż w terminie 14 dni od dnia rejestracji przez 
sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 
Serii K. 
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Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych 

Niniejsze podsumowanie danych finansowych i operacyjnych należy analizować łącznie z informacjami 
zawartymi w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”, w Skonsolidowanych Sprawozdaniach 
Finansowych wraz z załączonymi informacjami dodatkowymi, jak również z innymi danymi finansowymi 
przedstawionymi w innych rozdziałach Prospektu. 

Wybrane dane finansowe i operacyjne 

W tabelach poniżej przedstawiono wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy na dzień lub za okres 
wskazany poniżej. 

 
 Okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca 
 Rok zakończony 31 grudnia 

  2011  2010  2010  2009  2008 

 
 (w tys. zł) 

(niezbadane) 
 (w tys. zł) 

(zbadane) 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży.......................................... 2.079.371,0 1.540.627,0 7.791.759,4 6.698.341,0 6.129.738,3 

Przychody ze sprzedaży towarów...................... 2.015.772,8 1.493.985,8 7.534.130,0 6.528.211,7 5.979.744,6 

Przychody ze sprzedaży usług ........................... 63.598,2 46.641,2 257.629,5 170.129,3 149.993,7 

Koszt własny sprzedaży.......................................... (1.878.455,0) (1.397.624,6) (6.990.493,7) (6.074.106,6) (5.588.547,3)

Koszt sprzedanych towarów .............................. (1.877.657,9) (1.396.734,2) (6.987.965,2) (6.054.914,8) (5.562.643,9)

Koszt sprzedanych usług.................................... (797,0) (890,3) (2.528,5) (19.191,8) (25.903,4)

Zysk brutto ze sprzedaży........................................ 200.916,1 143.002,4 801.265,7 624.234,3 541.190,9 

Koszty sprzedaży ............................................... (139.773,2) (91.491,7) (454.270,1) (344.623,8) (278.057,7)

Koszty ogólnego zarządu ................................... (49.924,4) (35.785,5) (161.771,2) (126.829,3) (137.047,2)

Zysk ze sprzedaży ................................................... 11.218,5 15.725,2 185.224,5 152.781,2 126.086,1 

Pozostałe przychody operacyjne........................ 8.054,8 5.180,3 26.051,3 25.311,6 15.212,9 

Pozostałe koszty operacyjne .............................. (4.718,2) (4.631,2) (40.830,3) (32.892,1) (25.795,6)

Zysk z działalności operacyjnej ............................. 14.555,0 16.274,3 170.445,5 145.200,8 115.503,4 

Przychody finansowe ......................................... 2.726,4 1.300,1 5.967,8 6.188,9 3.038,7 

Koszty finansowe............................................... (6.572,6) (2.305,7) (30.557,9) (21.449,4) (22.101,3)

Udział w zyskach (stratach) jednostek 
wycenianych metodą praw własności................

 
(998,0) (269,4) (517,8) (1.167,8) (1.753,4)

Zysk przed opodatkowaniem................................. 9.710,9 14.999,3 145.337,6 128.772,4 94.687,4 

Podatek dochodowy ........................................... (936,5) (1.521,8) (16.891,2) (26.250,7) (16.319,9)

Zysk netto z działalności kontynuowanej ............. 8.774,3 13.477,5 128.446,4 102.521,8 78.367,5 

Działalność zaniechana  

Zysk netto z działalności zaniechanej................ - - - - 88,8 

Zysk netto................................................................. 8.774,3 13.477,5 128.446,4 102.521,8 78.456,3 

Przypadający:  

Właścicielom Jednostki Dominującej................ 8.781,2 13.480,0 128.455,8 102.535,9 78.487,4 

Udziałom niekontrolującym............................... (6,9) (2,6) (9,4) (14,1) (31,1)

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

W tabelach poniżej przedstawiono wybrane skonsolidowane dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy 
na dzień lub za okres wskazany poniżej. 

  
Na dzień 31 

marca  Na dzień 31 grudnia 

  2011  2010  2009  2008 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane)  
(w tys. zł) 
(zbadane) 

Aktywa      

Aktywa trwałe (długoterminowe)........................................................... 833.692,6 811.253,3 458.818,4 402.993,9 

Wartość firmy...................................................................................... 408.385,1 394.756,7 122.314,2 91.931,6
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Na dzień 31 

marca  Na dzień 31 grudnia 

  2011  2010  2009  2008 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane)  
(w tys. zł) 
(zbadane) 

Wartości niematerialne ....................................................................... 142.002,7 144.167,0 139.619,8 125.939,4

Rzeczowe aktywa trwałe..................................................................... 233.893,2 233.868,1 187.586,5 171.739,2

Inwestycje w jednostkach zależnych .................................................. 9.259,7 - - -

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą 
praw własności .................................................................................... - 25,3 543,1 1.710,9

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe.................................... 5.300,3 6.353,0 87,0 102,0

Należności długoterminowe................................................................ 1.969,9 1.819,8 2.051,2 5.853,0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego........................ 30.260,5 27.577,4 6.124,5 3.996,7

Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................... 2.621,1 2.685,8 492,2 1.721,2

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe).................................................... 1.313.076,9 1.591.727,3 933.433,7 841.029,3

Zapasy ................................................................................................. 573.692,1 634.924,8 365.785,2 312.265,1

Należności z tytułu dostaw i usług...................................................... 598.914,6 668.675,3 374.585,3 346.476,4

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego ....................... 5.996,,0 4.197,0 221,8 -

Pozostałe należności krótkoterminowe............................................... 32.164,7 57.560,5 30.477,2 32.454,4

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe................................... 3.117,9 3.000,0 - -

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................................. 20.754,1 11.869,7 4.912,3 5.684,0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................... 78.437,5 211.499,9 157.452,0 144.149,4

Aktywa razem........................................................................................... 2.146.769.4 2.402.980,6 1.392.252,2 1.244.023,2

  

Pasywa  

Kapitał własny.......................................................................................... 468.682,1 457.104,8 366.810,4 283.450,9

Kapitał własny przypadający właścicielom Jednostki 
Dominującej....................................................................................... 468.677,5 457.093,2 366.789,5 282.890,0

Kapitał zakładowy............................................................................... 136.657,8 136.429,8 134.704,7 130.777,6

Akcje własne ....................................................................................... (1.115,5) (1.115,5) (1.115,5) -

Kapitał zapasowy ................................................................................ 177.475,9 174.900,9 117.714,3 77.208,1

Kapitał rezerwowy .............................................................................. 12.884,5 12.884,5 12.884,5 -

Strata z wyceny transakcji zabezpieczających.................................... (4.645,0) (4.645,0) (4.645,0) (4.645,0)

Niepodzielony wynik finansowy, w tym: ........................................... 147.419,9 138.638,6 107.246,5 79.549,4

Zysk z lat ubiegłych......................................................................... 138.638,6 10.182,8 4.710,7 1.062,0

Zysk netto bieżącego okresu............................................................ 8.781,2 128.455,8 102.535,9 78.487,4

Udziały niekontrolujące.................................................................... 4,7 11,5 20,9 560,9

Zobowiązania............................................................................................ 1.678.087,3 1.945.875,8 1.025.441,7 960.572,3

Zobowiązania długoterminowe........................................................ 313.702,5 306.904,3 49.558,8 48.263,4

Długoterminowe kredyty i pożyczki................................................... 264.586,2 256.586,2 - -

Długoterminowe zobowiązania finansowe......................................... 22.123,5 23.225,9 22.498,1 23.421,8

Pozostałe zobowiązania długoterminowe........................................... - 400,0 400,0 -

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ...................... 8.682,8 8.408,4 8.947,8 7.402,8

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych .......... 1.166,0 1.139,9 568,9 294,8

Pozostałe rezerwy długoterminowe .................................................... 17.144,0 17.144,0 17.144,0 17.144,0

Zobowiązania krótkoterminowe...................................................... 1.364.384,8 1.638.971,5 975.882,9 912.308,9

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki ................................................. 78.846,3 86.897,8 - 68.474,4

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe........................................ 38.118,0 39.453,9 37.265,1 32.752,7

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług................................................. 1.164.471,6 1.408.794,7 866.475,6 755.086,4

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego .................. 1.162,9 2.151,8 11.442,0 6.148,5

Inne zobowiązania krótkoterminowe.................................................. 21.295,1 45.181,7 19.977,5 18.462,9
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Na dzień 31 

marca  Na dzień 31 grudnia 

  2011  2010  2009  2008 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane)  
(w tys. zł) 
(zbadane) 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych.............................. 20.900,5 15.756,0 21.622,5 14.128,6

Rezerwy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe................. 39.590,5 40.695,7 19.100,2 17.255,3

Pasywa razem........................................................................................... 2.146.769,4 2.402.980,6 1.392.252,2 1.244.023,2

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

W tabelach poniżej przedstawiono podsumowanie skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy 
na dzień lub za okres wskazany poniżej. 

  
Za okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca  Za rok zakończony 31 grudnia 

  2011  2010  2010  2009  2008 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane)  
(w tys. zł) 
(zbadane) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej  

Zysk przed opodatkowaniem.................................... 9.710,9 14.999,3 145.337,6 128.772,4 94.767,0

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej.... (72.789,8) 29.777,4 219.504,7 198.040,0 235.433,2

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej  

Środki pieniężne netto wykorzystane w 
działalności inwestycyjnej ........................................ (38.979,3) (23.439,8) (413.629,0) (86.477,3) (169.873,3)

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej..... (21.293,3) (3.480,9) 248.172,3 (98.260,1) (52.871,8)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów ........................................................... (133.062,4) 2.856,78 54.048,0 13.302,6 12.688,2

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu ........................................................................ 211.499,9 157.451,96 157.452,0 144.149,4 131.461,2

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec 
okresu ........................................................................ 78.437,5 160.308,75 211.499,9 157.452,0 144.149,4

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

Wybrane wskaźniki finansowe 

Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki finansowe Grupy na dzień lub za okres wskazany poniżej. 

  
Za okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca  Za rok zakończony 31 grudnia 

  2011  2010  2010  2009  2008 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane)  
(w tys. zł) 
(zbadane) 

EBITDA*.................................................................. 32.669,8 29.513,2 230.712,9 194.518,5 158.463,9

Źródło: Spółka 
* EBITDA składa się z zysku/(straty) operacyjnej powiększonej o amortyzację. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych lub 
płynności zgodnie z MSSF. EBITDA jest miernikiem używanym przez Grupę w zarządzaniu działalnością i według Spółki jest miernikiem powszechnie 
raportowanym oraz szeroko używanym przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominięciem amortyzacji, która może się różnić 
istotnie, w zależności od stosowanych metod księgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. Miernik 
EBITDA został pokazany w Prospekcie, aby umożliwić pełną i kompleksową analizę wyników działalności Grupy w relacji do innych spółek. EBITDA nie 
powinien być rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej określanej zgodnie z MSSF lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej, lub jako 
miernik wyników operacyjnych lub przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej określanych zgodnie z MSSF. Ten niezdefiniowany przez MSSF miernik nie 
powinien zastępować analizy rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych Grupy. EBITDA nie jest wskaźnikiem jednolicie definiowanym, 
nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spółki. Z tego powodu, przedstawienie EBITDA Grupy może nie być porównywalne do podobnie 
oznaczonych mierników innych spółek. 
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CZYNNIKI RYZYKA 

W związku z Dopuszczeniem Akcji Serii K, należy uważnie przeanalizować i rozważyć omówione poniżej 
czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Prospekcie. Działalność Powiększonej Grupy, jej sytuacja 
finansowa oraz wyniki działalności podlegały i mogą w przyszłości podlegać negatywnym zmianom w wyniku 
zaistnienia któregokolwiek z czynników ryzyka opisanych poniżej. Wystąpienie nawet niektórych z poniższych 
czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki finansowe 
Powiększonej Grupy, co może spowodować obniżenie ceny rynkowej Akcji i narazić inwestorów na utratę 
całości lub części zainwestowanych środków. Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniższe czynniki 
ryzyka, nie jest wskazówką co do ich istotności, prawdopodobieństwa ziszczenia się lub potencjalnego wpływu 
na działalność Powiększonej Grupy. Inne czynniki ryzyka i niepewności niż opisane poniżej, których 
Powiększona Grupa nie jest obecnie świadoma lub które uważa za nieistotne, mogą także wywrzeć istotny 
negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki działalności lub doprowadzić do spadku 
wartości Akcji. 

Ryzyka dotyczące działalności Powiększonej Grupy 

Zwraca się uwagę, iż poniższe czynniki ryzyka są na Datę Prospektu czynnikami ryzyka dotyczącymi działalności 
Grupy, które po zamknięciu Transakcji będą czynnikami ryzyka dotyczącymi działalności Powiększonej Grupy. 

Powiększona Grupa jest narażona na ryzyko rosnącej konkurencji ze strony innych podmiotów działających 
na rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce 

Polski rynek dystrybucji artykułów żywnościowych charakteryzuje się dużą konkurencyjnością, przede 
wszystkim w zakresie cen oraz oferty produktowej. Z uwagi na odnotowywany corocznie wzrost wartości rynku 
dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce, zarówno hurtowego jak i detalicznego (zob. rozdział 
„Otoczenie rynkowe”), jest on postrzegany jako atrakcyjny zarówno ze strony krajowych, jak i zagranicznych 
konkurentów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Powiększonej Grupy. W ostatnich latach z 
uwagi na dość duże rozproszenie spowodowane przede wszystkim niewielkimi barierami wejścia oraz presję ze 
strony zorganizowanych sieci handlowych, rynek dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce (przede 
wszystkim hurtowy, ale również detaliczny) podlegał postępującej konsolidacji (która na rynku detalicznej 
dystrybucji artykułów żywnościowych przejawiała się w szczególności poprzez widoczny rozwój sieci 
franczyzowych, natomiast na rynku hurtowego obrotu artykułami żywnościowymi poprzez przejęcia i 
połączenia operujących na nim podmiotów), czego efektem jest zmiana jego struktury w następstwie eliminacji 
mniejszych i słabszych finansowo podmiotów oraz powstawanie podmiotów, których skala działalności pozwala 
skutecznie konkurować na rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce. Jednocześnie, w związku z 
postępującym nasyceniem obiektami wielkopowierzchniowymi w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 
duże międzynarodowe sieci handlowe działające przede wszystkim na rynku nowoczesnego handlu detalicznego 
zapowiadają, a niektóre z nich już rozpoczęły, aktywniejszą politykę i ekspansję w mniejszych miejscowościach, 
czyli na tradycyjnych rynkach Powiększonej Grupy. Nie ma pewności, że w przyszłości podmioty konkurujące z 
Powiększoną Grupą nie podejmą dalszych lub wzmocnionych wysiłków zmierzających do intensyfikacji 
rozwoju oraz nie przyjmą agresywnej polityki cenowej i produktowej skierowanej do obecnych oraz 
potencjalnych docelowych klientów Powiększonej Grupy.  

Na konkurencję ma wpływ także popyt ze strony klientów Powiększonej Grupy. Jeżeli Powiększona Grupa nie 
będzie w stanie zaoferować konkurencyjnych i atrakcyjnych produktów, które będą równocześnie rentowne, nie 
stworzy odpowiedniej oferty produktowej lub strategii dystrybucji, nie uda jej się pomyślnie zrealizować 
przyjętej strategii lub reagować i skutecznie dostosowywać się do popytu i jego zmian oraz do struktury 
demograficznej polskiego rynku, może zmniejszyć swój udział w rynku, ponieść straty w niektórych lub 
wszystkich obszarach działalności, a jej tempo wzrostu może zmaleć. Pozycja konkurencyjna Powiększonej 
Grupy może także ucierpieć, jeśli Powiększona Grupa nie będzie w stanie dostosować swoich cen do poziomu 
cen oferowanego przez konkurencję lub uzasadnić wyższej ceny wyższą jakością oferowanych przez siebie 
produktów. 

Dalszy wzrost konkurencji może skutkować dodatkową presją na ceny produktów, co z kolei może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki finansowe Powiększonej Grupy oraz ograniczyć 
jej zdolność do utrzymania lub zwiększenia udziału w rynku. 

Powiększona Grupa może utracić posiadane zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi 

Głównym przedmiotem działalności Powiększonej Grupy jest dystrybucja artykułów żywnościowych, w tym 
również napojów alkoholowych. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
zapobieganiu alkoholizmowi, spółki z Powiększonej Grupy, które prowadzą działalność w zakresie hurtowej 



 

15 

sprzedaży napojów alkoholowych, są zobowiązane do posiadania zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami 
alkoholowymi. Uzyskanie takiego zezwolenia następuje po spełnienia szeregu warunków niezbędnych do jego 
uzyskania. Z uwagi na fakt, że zezwolenia te są wydawane na czas określony, każda ze spółek po wygaśnięciu 
zezwolenia zobligowana jest do ponownego ubiegania się o jego wydanie. Ponadto, w okresie ważności 
zezwolenia podmiot posiadający takie zezwolenia musi przestrzegać wielu wymogów i obowiązków, w tym 
weryfikować zdolność swoich klientów do nabywania od niego napojów alkoholowych (Powiększona Grupa 
może sprzedawać hurtowo napoje alkoholowe wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót 
hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych). 

Nie można wykluczyć, że organ wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych odmówi wydania 
spółkom z Powiększonej Grupy takiego zezwolenia ze względu na niespełnienie któregokolwiek z warunków 
określonych w obowiązujących przepisach prawa lub odmówi ponownego wydania takiego zezwolenia. 
Naruszenie w okresie ważności zezwolenia warunków jego wydania może spowodować wygaśniecie lub 
cofnięcie takiego zezwolenia. Ponadto, przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z 
wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi nie wcześniej niż 
po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu takiego zezwolenia. Powyższe okoliczności mogą 
skutkować ograniczeniem możliwości sprzedaży alkoholu przez Powiększoną Grupę, co może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy.  

Z uwagi na to, że Powiększona Grupa prowadzi również i zamierza prowadzić sprzedaż detaliczną napojów 
alkoholowych, ryzyko to dotyczy również zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, 
uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu 
alkoholizmowi.  

Powiększona Grupa może utracić korzystne warunki nabywania produktów FMCG, w tym wyrobów 
tytoniowych oraz napojów alkoholowych, od swoich dostawców, co może wpłynąć na pozycję konkurencyjną 
Grupy pod względem oferowanych cen oraz asortymentu produktów 

Działalność Powiększonej Grupy zależy od kontynuowania współpracy przede wszystkim z dostawcami 
produktów FMCG, w tym wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych. Powiększona Grupa zawarła szereg 
umów z dostawcami różnych produktów FMCG. Wiele z tych umów przewiduje rabaty lub bonusy dla 
Powiększonej Grupy, w szczególności związane z wielkością realizowanego obrotu, oraz korzystne warunki 
zapłaty za dostarczone towary.  

Rozwiązanie powyższych umów przez kontrahentów Powiększonej Grupy lub niekorzystna zmiana istotnych 
postanowień tych umów, w szczególności w przypadku gdyby takie rozwiązania lub zmiany odnosiły się do 
istotnego pod względem wartości lub znaczenia asortymentu produktów, może wpłynąć na zwiększenie kosztu 
własnego sprzedaży Powiększonej Grupy oraz zmniejszyć poziom konkurencyjności Powiększonej Grupy pod 
względem oferowanych cen oraz asortymentu produktów, co może mieć istotny negatywny wpływ na 
działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy.  

Ponadto, w przeważającej części wyroby tytoniowe są dostarczane Powiększonej Grupie przez trzech 
dostawców. Pomimo iż działalność Powiększonej Grupy nie jest uzależniona od dostawców wyrobów 
tytoniowych (m.in. ze względu na specyfikę produktów FMCG, konkurencyjność na tym rynku oraz 
odnotowywane zmniejszenie się sprzedaży wyrobów tytoniowych w Polsce, a także znaczne zwiększenie 
wartości sprzedaży, w tym sprzedaży napojów alkoholowych, w związku z nabyciem Premium Distributors), to 
z uwagi na silną koncentrację rynku producentów wyrobów tytoniowych równoczesne rozwiązanie powyższych 
umów przez kontrahentów Powiększonej Grupy może potencjalnie uniemożliwić Powiększonej Grupie 
pozyskanie wyrobów tytoniowych do sprzedaży hurtowej, skutkując niezrealizowaniem oczekiwanych 
przychodów ze sprzedaży oraz naruszeniem renomy Powiększonej Grupy, co może mieć istotny negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Wynagrodzenie, w szczególności za świadczenie usług marketingowych oraz premie pieniężne pobierane przez 
Powiększoną Grupę od jej dostawców mogą zostać uznane za tzw. niedozwolone opłaty półkowe 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pobieranie innych niż marża 
handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży jest zakazane i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 
utrudniający przedsiębiorcom dostęp do rynku. Przedsiębiorcy, których interesy zostały zagrożone lub naruszone 
na skutek pobierania niedozwolonych opłat, mogą żądać m.in. zaprzestania ich pobierania oraz zwrotu opłat 
przez nich uiszczonych. 

Część umów zawieranych z dostawcami Powiększonej Grupy zawiera postanowienia dotyczące zapłaty przez 
dostawców dodatkowego wynagrodzenia pobieranego w szczególności w zamian za świadczenie usług 
marketingowych oraz premii pieniężnych z tytułu dystrybucji dostarczanych przez nich towarów. W przeszłości 
niektórzy dostawcy Grupy kwestionowali legalność ponoszonych przez nich opłat i występowali przeciwko 
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Grupie z roszczeniami o ich zwrot oraz zaniechanie ich stosowania w przyszłości. W 2009 r. oraz w 2010 r. (wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.) wartość zasądzonych na rzecz dostawców Grupy roszczeń z tego tytułu 
wyniosła, odpowiednio 173.052,57 zł oraz 993.190,63 zł. Z kolei w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 
kwietnia 2011 r. wartość zasądzonych na rzecz dostawców Grupy roszczeń z tego tytułu wyniosła 527.495,79 zł. 
Nie można wykluczyć, że takie roszczenia przeciwko Powiększonej Grupie nie będą wnoszone w przyszłości 
ani, że nie zwiększy się skala takich roszczeń. Ewentualne uznanie roszczeń dostawców Powiększonej Grupy za 
uzasadnione i zakazanie Powiększonej Grupie pobierania wynagrodzenia za świadczenie usług marketingowych 
lub premii pieniężnych z tytułu dostarczanych towarów lub zwrot wynagrodzeń już pobranych może mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Zakładana integracja Spółek Premium Distributors w ramach Powiększonej Grupy może nie być pełna lub 
potrwać dłużej niż przewidywano, a spodziewane efekty synergii i wzrost wyników działalności Powiększonej 
Grupy mogą odbiegać od oczekiwanych 

W dniu 2 sierpnia 2010 r. Grupa nabyła Spółki Premium Distributors od spółki kontrolowanej przez CEDC. W 
wyniku transakcji działalność Grupy w zakresie dystrybucji w Polsce napojów alkoholowych, w szczególności 
napojów alkoholowych zawierających ponad 18% alkoholu, znacznie się rozszerzyła, skutkując uzyskaniem 
przez Grupę pozycji jednego z wiodących dystrybutorów napojów alkoholowych w Polsce pod względem 
wartości sprzedaży. W związku z nabyciem Spółek Premium Distributors i powstaniem nowego odrębnego 
formatu dystrybucji w ramach Grupy – Spółki Premium Distributors, Grupa podjęła i zamierza w przyszłości 
kontynuować działania mające na celu reorganizację i integrację w ramach Powiększonej Grupy Spółek 
Premium Distributors. 

Nie można wykluczyć, że zakładana i przeprowadzana integracja i reorganizacja Spółek Premium Distributors w 
ramach Powiększonej Grupy nie będzie pełna lub potrwa dłużej niż przewidywano, a spodziewane efekty 
synergii, poniesione koszty lub wzrost wyników działalności Powiększonej Grupy będą odbiegały od 
oczekiwanych, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 
działalności Powiększonej Grupy. 

Ponadto, elementem transakcji było zawarcie umowy dystrybucyjnej, która umożliwiła Grupie dystrybucję 
napojów alkoholowych w szczególności produkowanych przez spółki zależne CEDC na terenie Polski (zob. 
rozdział „Opis działalności Grupy” – „Istotne umowy” – „Umowa dystrybucji napojów alkoholowych”). Z 
uwagi na przewidywaną znaczną wartość sprzedaży napojów alkoholowych pozyskiwanych na podstawie 
powyższej umowy dystrybucyjnej, rozwiązanie tej umowy w okresie jej obowiązywania lub zmiana jej istotnych 
postanowień na mniej korzystne dla Powiększonej Grupy może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy.  

Powyższe okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 
działalności Powiększonej Grupy. 

Wzrost zadłużenia Grupy może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Powiększonej Grupy, przede 
wszystkim zwiększając koszty finansowe i zmniejszając zdolność pozyskiwania dodatkowego finansowania 

Znaczne akwizycje przeprowadzane przez Grupę w 2010 r. wiążą się z pozyskiwaniem przez Grupę 
dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności kredytów (zob. „Opis działalności Grupy” – 
„Istotne umowy”), co powoduje wzrost zadłużenia Powiększonej Grupy. W związku z przejęciem Spółek 
Premium Distributors Spółka zaciągnęła kredyt w wysokości około 341 mln zł. Ponadto, dla celów Transakcji 
Spółka zamierza pozyskać dodatkowe finansowanie zewnętrzne w wysokości około 500 mln zł. Grupa posiada 
również otwarte linie kredytowe w rachunku bieżącym. Ponadto, po przeprowadzeniu Transakcji zadłużenie 
Powiększonej Grupy będzie obejmowało również zadłużenie Spółek Tradis. 

W konsekwencji, Powiększona Grupa będzie przeznaczała większą niż dotychczas część środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej na spłatę kapitału i odsetek z tytułu zadłużenia, co może ograniczyć zdolność 
Powiększonej Grupy do finansowania kapitału obrotowego, nakładów inwestycyjnych i innych celów 
korporacyjnych Powiększonej Grupy. Ponadto, umowy kredytowe nakładają na Powiększoną Grupę pewne 
zobowiązania związane z prowadzeniem działalności Powiększonej Grupy, w szczególności co do osiągnięcia 
lub utrzymania określonych poziomów wskaźników finansowych. Niewykonanie takich zobowiązań może 
powodować postawienie danego zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności lub inne negatywne 
konsekwencje. Zwiększenie poziomu zadłużenia może również negatywnie wpłynąć na zdolność Powiększonej 
Grupy do pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego. 

Istotny negatywny wpływ na Powiększoną Grupę może mieć także znaczący lub nieoczekiwany wzrost kosztów 
finansowania spowodowany podwyższeniem stóp procentowych, podatnych na wiele czynników, w tym 
czynniki zewnętrzne takie jak polityka monetarna państwa, a także warunki ekonomiczne i polityczne w Polsce i 
na świecie. 
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Niezdolność Powiększonej Grupy do spełnienia swoich zobowiązań wobec wierzycieli lub wystąpienie istotnego 
wzrostu kosztów finansowych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub 
wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Powiększona Grupa może nie być w stanie zatrudnić, wyszkolić lub zatrzymać wystarczająco 
wykwalifikowanego personelu 

Sukces działalności Powiększonej Grupy zależy od możliwości dalszego zatrudniania i utrzymania 
wykwalifikowanego oraz utalentowanego personelu. Powiększona Grupa polega na kierownictwie wyższego 
szczebla w zakresie realizacji strategii oraz prowadzenia bieżącej działalności. Członkowie kadry kierowniczej 
wyższego szczebla i pracownicy spółek z Powiększonej Grupy mogą odejść z Powiększonej Grupy, co może 
naruszyć stosunki, jakie Powiększona Grupa zbudowała ze swoimi klientami. Ponadto, część kluczowej kadry 
zarządzającej Grupy (w tym Prezes Zarządu) to cudzoziemcy, co stwarza dodatkowe ryzyko ich odejścia z 
Powiększonej Grupy. Powiększona Grupa może nie być w stanie zatrzymać takich pracowników i po ich 
odejściu może nie być w stanie zastąpić ich osobami posiadającymi takie same doświadczenia i umiejętności, co 
może wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności 
Powiększonej Grupy. 

Prezes UOKiK może nie wyrazić zgody na przejęcie podmiotów, których akwizycję rozważa Powiększona 
Grupa lub nałożyć na Powiększoną Grupę kary finansowe lub ograniczyć działalność Powiększonej Grupy w 
inny sposób w przypadku naruszenia przez nią przepisów ochrony konkurencji i konsumentów 

Działalność Powiększonej Grupy musi być prowadzona w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony 
konkurencji i konsumentów. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, na niektóre z 
planowanych obecnie lub w przyszłości transakcji (dotyczy to przede wszystkim przejęcia Spółek Tradis) Grupa 
będzie musiała uzyskać zgodę Prezesa UOKiK. Istnieje ryzyko, iż Prezes UOKiK uzna, że jedna lub kilka z 
planowanych przez Grupę transakcji, w szczególności przejęcie Spółek Tradis, stanowi zagrożenie dla interesów 
konsumentów lub konkurencji i wyda decyzje zabraniające koncentracji albo obwaruje decyzje warunkami, 
które w danych okolicznościach mogą podważać sens ekonomiczny danej transakcji i skłonią Grupę do 
odstąpienia od planowanych transakcji. Spowoduje to konieczność identyfikacji, oceny celowości podjęcia 
negocjacji, a następnie przygotowanie akwizycji innych podmiotów. W rezultacie może to prowadzić do 
ograniczenia wzrostu Powiększonej Grupy przez akwizycję, co może skutkować wolniejszym zwiększaniem 
osiąganych przychodów i wyników finansowych Powiększonej Grupy. 

Ponadto, Prezes UOKiK jest uprawniony do wydania decyzji stwierdzającej, że dany przedsiębiorca jest 
uczestnikiem porozumienia, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Prezes UOKiK może 
również zarzucić przedsiębiorcom posiadającym pozycję dominującą na rynku jej nadużywanie. Stwierdzając 
istnienie takich praktyk, Prezes UOKiK może nakazać zaprzestanie ich stosowania, a także nałożyć karę 
pieniężną. Wydania jakiejkolwiek z powyższych decyzji przez Prezesa UOKiK w stosunku do Powiększonej 
Grupy lub nałożenie na Powiększoną Grupę kary pieniężnej lub innych sankcji może mieć istotny negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Działalność Powiększonej Grupy w istotnym zakresie zależy od prawidłowego funkcjonowania infrastruktury 
informatycznej 

Powiększona Grupa prowadzi działalność na terytorium całej Polski w różnych formatach dystrybucji 
produktów FMCG, a jej powodzenie i efektywność w dużym stopniu są uzależnione od dyscypliny, rzetelności 
oraz szybkości przepływu i przetwarzania danych. Z tych względów niezwykle istotne jest stałe doskonalenie i 
bezawaryjna praca narzędzi informatycznych wspomagających komunikację i zarządzanie Powiększoną Grupą. 

Nie można wykluczyć, że w przyszłości system informatyczny Powiększonej Grupy będzie działać w sposób 
mniej efektywny niż na Datę Prospektu lub nie w pełni zintegrowany z uwagi na zwiększenie skali działalności 
Powiększonej Grupy, jej zakresu terytorialnego, jak również ze względu na dokonywane przez Powiększoną 
Grupę akwizycje oraz inne czynniki, także te niezależne od Powiększonej Grupy. Ryzyko to dotyczy w 
szczególności procesu włączenia do systemu informatycznego i sprawozdawczości finansowej Grupy Spółek 
Premium Distributors, które zostały nabyte przez Grupę w dniu 2 sierpnia 2010 r. oraz Spółek Tradis, jeżeli 
Transakcja dojdzie do skutku. Jakiekolwiek problemy czy opóźnienia związane z integracją systemów 
informatycznych i systemów sprawozdawczości finansowej w ramach Powiększonej Grupy, niemożliwością 
wprowadzenia kompatybilności pomiędzy tymi systemami, obniżenie ich efektywności lub przerwy w ich 
działaniu mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności 
Powiększonej Grupy. 
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Powiększona Grupa jest narażona na ryzyko operacyjne 

Powiększona Grupa podlega ryzyku poniesienia szkody lub nieprzewidzianych kosztów spowodowanych przez 
niewłaściwe lub zawodne procedury wewnętrzne, ludzi, systemy lub zdarzenia zewnętrzne, takie jak błędy w 
rejestracji zdarzeń gospodarczych, zakłócenia w działalności operacyjnej (w wyniku działania różnych 
czynników, np. awarii oprogramowania lub sprzętu, przerwania połączeń telekomunikacyjnych), oszustwa, 
dokonania bezprawnych transakcji czy też szkód w aktywach. Ponadto, Powiększona Grupa zleca niektóre 
czynności niezależnym podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności usługi informatyczne. Każdy istotny 
błąd systemu zarządzania ryzykiem Powiększonej Grupy w zakresie wykrycia lub naprawy ryzyka operacyjnego 
lub błąd podmiotów zewnętrznych w zakresie prawidłowego wykonywania zleconych im zadań może mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Działalność Grupy w znacznym stopniu zależy od dostępności, właściwego doboru oraz utrzymania lokalizacji 
dla Hurtowni Cash & Carry 

Przychody generowane przez Hurtownie Cash & Carry stanowiły odpowiednio 39,1%, 38,96% oraz 38,71% 
przychodów ze sprzedaży Grupy w 2010 r., 2009 r. i 2008 r. Jednym z najważniejszych czynników 
determinującym wyniki działalności Grupy, w szczególności poziom sprzedaży i marży, jest dostępność, wybór i 
utrzymanie odpowiednich lokalizacji dla Hurtowni Cash & Carry oraz koszty z tym związane.  

Przeważająca liczba Hurtowni Cash & Carry (114 Hurtownie Cash & Carry na 31 marca 2011 r.) jest 
użytkowana przez Grupę na podstawie umów najmu, które w większości są zawierane na czas określony 
(zwykle na 10 lat, z opcją przedłużenia umowy najmu). Ponadto, w ramach Grupy zawierane są umowy 
agencyjne, na mocy których agenci prowadzą Hurtownie Cash & Carry. Na dzień 31 marca 2011 r. Grupa była 
stroną jedynie 11 takich umów. Pomimo iż działalność Grupy nie jest uzależniona od podmiotów 
wynajmujących powierzchnię dla Hurtowni Cash & Carry (przede wszystkim ze względu na dużą dostępność 
powierzchni przeznaczonych do wynajęcia i umożliwiających prowadzenie działalności przez Hurtownie Cash 
& Carry), to w przypadku rozwiązania umów najmu przez kontrahentów Grupy, rozwiązania umów 
agencyjnych, nieprzedłużenia ich obowiązywania lub niekorzystnej dla Grupy zmiany istotnych postanowień 
takich umów, w szczególności w zakresie wysokości czynszu, Powiększona Grupa może potencjalnie stanąć 
przed koniecznością ograniczenia działalności na danym obszarze do czasu pozyskania nowych lokalizacji dla 
Hurtowni Cash & Carry, co zależy od dostępności odpowiednich lokalizacji na danym obszarze, oraz ponieść 
zwiększone lub dodatkowe koszty z tym związane. 

Ponadto, strategia Powiększonej Grupy zakłada dalszą stopniową ekspansję sieci Hurtowni Cash & Carry na 
całym obszarze Polski i otwieranie kolejnych Hurtowni Cash & Carry w lokalizacjach umożliwiających 
uzyskanie odpowiedniego poziomu rentowności, z uwzględnieniem warunków konkurencyjnych i struktury 
demograficznej rynku polskiego. Rentowność Hurtowni Cash & Carry jest w znacznej mierze uzależniona od 
trafności stosowanych przez Grupę ocen nowych lokalizacji z uwzględnieniem szeregu czynników. 

Ryzyko to w znacznym stopniu będzie również dotyczyło działalności Spółek Tradis. 

Brak dostępności odpowiednich lokalizacji dla Hurtowni Cash & Carry, błędny wybór lokalizacji, a także 
wygaśnięcie umów najmu i umów agencyjnych lub niekorzystne zmiany istotnych postanowień takich umów 
mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej 
Grupy. 

Powiększona Grupa jest lub będzie narażona na ryzyko związane z odpowiednim doborem partnerów i 
lokalizacji dla swoich sieci franczyzowych 

Powiększona Grupa prowadzi i zamierza w przyszłości intensywnie rozwijać w Polsce sieci franczyzowe 
działające w sektorze handlu produktami FMCG, w szczególności Delikatesy Centrum oraz sieci franczyzowe 
Spółek Tradis pod nazwami „Groszek”, „Lewiatan”, „Euro Sklep” i „Milea”, co pozostaje w znacznym stopniu 
w ścisłym związku z umiejętnym doborem partnerów handlowych i podmiotów skupionych w sieci, lokalizacji i 
standardu punktów sprzedaży, jakości obsługi klientów oraz oferty produktowej. 

Ewentualne niepowodzenia w realizacji rozwoju sieci franczyzowej, w szczególności dobór nieodpowiednich 
partnerów, nieodpowiednia lokalizacja punktów w ramach sieci franczyzowej, niewłaściwa oferta produktowa 
oraz niemożność wdrożenia w ramach sieci tych samych standardów jakości obsługi klienta, mogą skutkować 
niższym niż zakładany wzrostem przychodów ze sprzedaży Powiększonej Grupy do podmiotów działających w 
ramach tej sieci. Ponadto nie można wykluczyć, że wzrost sieci franczyzowych Powiększonej Grupy zostanie 
wstrzymany lub ograniczony w związku z jednoczesnym rozwiązaniem umów franczyzy przez znaczną część 
franczyzobiorców lub że Powiększona Grupa zostanie zobligowana do zmiany warunków umów franczyzowych 
na mniej korzystne dla Powiększonej Grupy. Wystąpienie którejkolwiek z powyższych okoliczności może mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. 
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Akcjonariusz większościowy Spółki może podejmować decyzje, które mogą nie być zgodne z najlepszym 
interesem Spółki lub innych akcjonariuszy Spółki 

Na dzień 31 marca 2011 r. Luis Manuel Conceicao do Amaral (bezpośrednio i pośrednio poprzez Politra B.V.) 
posiadał Akcje Istniejące reprezentujące 51,4% kapitału zakładowego Spółki uprawniające do 51,4% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu Transakcji Luis Manuel Conceicao do Amaral 
będzie posiadał, bezpośrednio lub pośrednio, 70.258.100 Akcji stanowiących 44,5% kapitału zakładowego 
Spółki, uprawniających go do wykonywania 44,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy 
założeniu zaoferowania i objęcia wszystkich Akcji Serii K w Transakcji). 

Dzięki posiadaniu większości głosów na Walnym Zgromadzeniu Luis Manuel Conceicao do Amaral może 
faktycznie wywierać decydujący wpływ na decyzje w zakresie najważniejszych spraw korporacyjnych Spółki, 
takich jak zmiana Statutu, emisja nowych akcji Spółki, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, emisja obligacji 
zamiennych, wypłata dywidendy i inne czynności, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych wymagają 
zwykłej albo kwalifikowanej większości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto, do czasu posiadania co 
najmniej 30% Akcji w kapitale zakładowym Spółki, Politra B.V. przysługuje uprawnienie do powoływania 
trzech członków Rady Nadzorczej (zob. „Zarządzanie i ład korporacyjny” – „Rada Nadzorcza” – „Skład”). 

W związku z powyższymi uprawnieniami korporacyjnymi, Luis Manuel Conceicao do Amaral ma zdolność do 
sprawowania znaczącej kontroli nad działalnością Spółki. Nie można zapewnić, że interesy Luisa Manuela 
Conceicao do Amarala, jako głównego akcjonariusza Spółki, będą zgodne z interesami Spółki lub jej 
pozostałych akcjonariuszy. 

Spółka może nie wypłacać dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy 

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależeć od szeregu czynników w tym, w 
szczególności: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych, wydatków i planów 
inwestycyjnych, zysków, stopnia rentowności oraz współczynnika zadłużenia. 

Podział zysku przez Spółkę dokonywany jest na podstawie jednostkowego sprawozdania Spółki. Część zysku 
netto Spółki może pochodzić z dywidend od spółek zależnych od Spółki. W związku z tym możliwość 
wypłacania przez Spółkę dywidendy uzależniona może być częściowo także od ich wyników oraz uzyskania 
przez Spółkę dywidendy od tych spółek. Jeśli Spółka nie uzyska dywidendy od spółek zależnych od Spółki, 
może doprowadzić to do zmniejszenia wielkości wypłacanej dywidendy lub zaniechania wypłaty dywidendy w 
danym roku. 

Ponadto, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy 
zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy 
akcjonariuszy. Natomiast wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 
może nastąpić po podjęciu stosownej decyzji przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd nie jest 
zobowiązany do proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok 
obrotowy ani do podjęcia decyzji w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 
roku obrotowego. Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę 
dywidendy lub podejmie decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 
obrotowego, Zarząd nie może zagwarantować, że odpowiednio zwyczajne Walne Zgromadzenie lub Rada 
Nadzorcza podejmą odpowiednie uchwały umożliwiające wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.  

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że do podjęcia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie 
dywidendy wymagana jest bezwzględna większość głosów, którą po przeprowadzeniu Oferty nadal może 
faktycznie posiadać Luis Manuel Conceicao do Amaral (bezpośrednio i pośrednio poprzez Politra B.V.), a 
interesy Luisa Manuela Conceicao do Amarala w zakresie wypłaty dywidendy nie muszą być zgodne z 
interesami pozostałych akcjonariuszy w tym zakresie (zob. rozdział „Dywidenda i polityka dywidendy”).  

Organy skarbowe mogą zakwestionować rynkowy charakter transakcji z podmiotami powiązanymi w ramach 
Powiększonej Grupy 

Z uwagi na skalę i strukturę organizacyjną Powiększonej Grupy oraz centralizację procedur zakupowych i 
sprzedażowych w Powiększonej Grupie, podmioty z Powiększonej Grupy przeprowadzały w przeszłości i będą 
w dalszym ciągu przeprowadzać transakcje z podmiotami powiązanymi, w szczególności transakcje pomiędzy 
Spółką i Spółkami Zależnymi. Transakcje o takim charakterze prowadzone są zgodnie z przepisami prawa 
podatkowego na warunkach rynkowych. W przypadku zakwestionowania przez organy skarbowe rynkowego 
charakteru tych transakcji istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji podatkowych poprzez wzrost 
zobowiązań budżetowych i pogorszenie wyników finansowych Powiększonej Grupy lub niektórych podmiotów 
Powiększonej Grupy. Ryzyko to odnosi się również do transakcji zawieranych w przeszłości przez podmioty 
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wchodzące obecnie w skład Grupy z podmiotami, które wówczas były z nimi powiązane. Wskazane 
okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności 
Powiększonej Grupy. 

Sprawy sądowe lub inne postępowania pozasądowe mogą negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację 
finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy  

W związku z prowadzoną działalnością Spółka lub jej Spółki Zależne oraz Spółki Tradis mogą być narażone na 
wszczęcie przeciwko nim postępowań cywilnych, administracyjnych, arbitrażowych lub innych przez klientów, 
kontrahentów, pracowników, akcjonariuszy i inne osoby. Strony wszczynające postępowania przeciwko Spółce 
lub jej Spółkom Zależnym lub Spółkom Tradis mogą żądać zapłaty znaczących kwot lub innego sposobu 
zaspokojenia roszczeń, co może wpłynąć na zdolność Spółki, jej Spółek Zależnych lub Spółek Tradis do 
prowadzenia działalności, a wielkość potencjalnych kosztów wynikających z takich postępowań może być 
niepewna przez znaczące okresy czasu. Także koszty obrony w ewentualnych przyszłych postępowaniach mogą 
być znaczące. Możliwe jest również podejmowanie negatywnych działań informacyjnych związanych z 
prowadzonymi postępowaniami przeciwko Spółce, Spółkom Zależnym oraz Spółkom Tradis, co może naruszyć 
reputację Powiększonej Grupy lub poszczególnych Spółek Zależnych i Spółek Tradis bez względu na to, czy 
wszczęte sprawy są uzasadnione i jaki będzie ich ostateczny wynik. Wskazane okoliczności mogą mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Ryzyka związane z celami strategicznymi i Transakcją przejęcia Spółek Tradis 

Spółka w rozdziale „Cele emisji Akcji Serii K i Dopuszczenie Akcji Serii K” szczegółowo przedstawiła cele 
związane z Transakcją, w tym cele biznesowe i ekonomiczne oraz spodziewane synergie.  

Na realizację biznesowych i ekonomicznych celów Transakcji ma wpływ szereg czynników niezależnych od 
Powiększonej Grupy, w szczególności koniunktura panująca na rynku produktów FMCG, działania 
podejmowane przez konkurentów Powiększonej Grupy, zmiany w obowiązującym prawie czy też decyzje 
organów administracji (w szczególności organów ochrony konkurencji). Spółka nie może zapewnić, że 
powyższe czynniki nie będą miały wpływu na realizację niektórych lub wszystkich celów Transakcji, co w 
rezultacie może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności 
Powiększonej Grupy. 

W wyniku nabycia Spółek Tradis działalność Powiększonej Grupy w zakresie dystrybucji artykułów 
żywnościowych w Polsce znacznie się rozszerzy, co będzie wiązało się z koniecznością podjęcia przez Spółkę 
działań mających na celu integrację Spółek Tradis w ramach Powiększonej Grupy oraz reorganizację ich 
działalności poprzez dostosowanie jej do działalności Powiększonej Grupy. Nie można wykluczyć, że zakładana 
integracja i reorganizacja działalności Spółek Tradis w ramach Powiększonej Grupy nie będzie pełna, potrwa 
dłużej niż przewidywano lub będzie wiązała się z poniesieniem kosztów większych niż zakładano, a 
spodziewane efekty synergii nie zostaną osiągnięte, będą odbiegały od oczekiwanych lub zostaną uzyskane w 
innym terminie lub w innym zakresie niż przewidywano, co może mieć istotny negatywny wpływ na 
działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Powiększona Grupa może nie być w stanie zrealizować przyjętej strategii, co może mieć istotny negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy 

Celem Powiększonej Grupy jest przede wszystkim uzyskanie wiodącej pozycji na polskim rynku dystrybucji 
artykułów żywnościowych oraz zwiększanie wartości przedsiębiorstwa Spółki dla jej akcjonariuszy (zob. 
rozdział „Opis działalności Grupy” - „Strategia”). Wdrożenie strategii uzależnione jest od szeregu czynników 
znajdujących się poza kontrolą Powiększonej Grupy, w szczególności od sytuacji rynkowej, otoczenia 
gospodarczego, regulacji prawnych, działań organów regulacyjnych, a także od działalności głównych 
konkurentów Powiększonej Grupy. Niezrealizowanie przez Powiększoną Grupę założeń strategicznych może 
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Powiększona Grupa zamierza ponadto analizować potencjalne możliwości przejęć poprzez wykorzystywanie 
nadarzających się szans biznesowych w Polsce. Niemniej, Grupa może nie być w stanie zidentyfikować 
właściwych celów przejęcia czy inwestycji lub, jeśli Powiększona Grupa zidentyfikuje odpowiednie podmioty, 
ani realizacja takiego przedsięwzięcia i jego wykorzystanie ani też uzyskanie spodziewanych korzyści w 
zakładanym terminie mogą się nie powieść lub może nie dojść do sfinalizowania transakcji na zadawalających 
warunkach lub nawet w ogóle. Nie ma pewności, że ze względu na czynniki niezależne od Powiększonej Grupy, 
w tym działania podejmowane przez jej konkurentów, decyzje organów administracji (w szczególności organów 
ochrony konkurencji), strategię akcjonariuszy spółek z sektora dystrybucji artykułów żywnościowych, których 
przejęcie rozważa Spółka i możliwość pozyskania dodatkowego finansowania, plany Powiększonej Grupy 
zostaną zrealizowane. Jeżeli Powiększona Grupa nie będzie w stanie zidentyfikować odpowiednich podmiotów 
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do przejęcia, należycie ich wycenić lub sfinalizować transakcji, wówczas uszczerbku może doznać pozycja 
konkurencyjna Powiększonej Grupy, jej zdolność do utrzymania i zwiększenia udziału w rynku oraz utrzymania 
swojej rentowności. Ewentualne przyszłe przejęcia mogą także nie przynieść zamierzonego rezultatu, co może 
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Ryzyka dotyczące sektora, w którym Powiększona Grupa prowadzi działalność 

Wzrost znaczenia nowoczesnego handlu detalicznego w Polsce może zmniejszyć przychody ze sprzedaży 
Powiększonej Grupy 

W okresie ostatnich kilkunastu lat model funkcjonowania handlu detalicznego w Polsce uległ głębokim 
przeobrażeniom. W strukturze obrotów polskiego handlu produktami FMCG wzrósł udział nowoczesnych form 
handlu (hipermarketów, supermarketów, sieci dyskontowych) kosztem handlu tradycyjnego (zob. rozdział 
„Otoczenie rynkowe”).  

Zmiany te niosą dla Powiększonej Grupy ryzyko zmniejszenia obrotów w segmencie handlu hurtowego, którego 
głównymi klientami są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w formule tradycyjnego handlu 
detalicznego (placówki o mniejszej powierzchni i ograniczonej liczbie pozycji asortymentowych prowadzone 
indywidualnie przez ich właścicieli lub skupione w niewielkich sieciach o charakterze lokalnym). Pozycja 
podmiotów handlowych działających w formule tradycyjnej jest słabsza w porównaniu z pozycją sklepów 
wielkopowierzchniowych. Z powyższych względów dalsze istotne zmniejszenie znaczenia handlu tradycyjnego 
może doprowadzić do obniżenia przychodów ze sprzedaży i tym samym może mieć istotny negatywny wpływ 
na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Spadek sprzedaży wyrobów tytoniowych w Polsce może zmniejszyć przychody ze sprzedaży Powiększonej 
Grupy 

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce spadła sprzedaż (pod względem ilościowym) wyrobów tytoniowych. 
Spadek ten spowodowany był kilkoma czynnikami, m.in. podwyżkami podatku akcyzowego wpływającego 
bezpośrednio na cenę wyrobów tytoniowych, wprowadzeniem restrykcyjnej regulacji ograniczającej możliwość 
ich reklamowania, jak również zakrojonymi na szeroką skalę kampaniami antynikotynowymi zachęcającymi do 
rzucenia palenia. Ponadto, w 15 listopada 2010 r. weszła w życie ustawa ograniczająca palenie w miejscach 
publicznych, takich jak restauracje, kawiarnie i hotele.  

Wejście w życie tej ustawy w listopadzie 2010 r. oraz kontynuacja dotychczasowej polityki akcyzowej może 
prowadzić do dalszego ograniczania lub rezygnacji ze spożycia wyrobów tytoniowych przez konsumentów, co w 
konsekwencji może przyczynić się do spadku sprzedaży wyrobów tytoniowych w Polsce w kolejnych latach. 
Wskazane okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 
działalności Grupy.  

Spadek sprzedaży napojów alkoholowych w Polsce może zmniejszyć przychody ze sprzedaży Powiększonej 
Grupy 

Produkcja i sprzedaż poszczególnych napojów alkoholowych w szczególności w przypadku napojów 
alkoholowych zawierających ponad 18% alkoholu wiąże się z poziomem zamożności społeczeństwa. Spadek 
tempa wzrostu polskiej gospodarki w 2009 r. będący konsekwencją spowolnienia gospodarczego na świecie, 
związany z tym wzrost stopy bezrobocia i spadek dochodów gospodarstw domowych oraz wzrost cen napojów 
alkoholowych były czynnikami, które przyczyniły się do spadku dynamiki wzrostu sprzedaży napojów 
alkoholowych w Polsce w 2009 r. Natomiast szacowany spadek pod względem wartości rynku sprzedaży 
napojów alkoholowych w Polsce w 2010 r. był związany ze spadkiem popytu na napoje alkoholowe oraz presją 
cenową stosowaną przez niektórych producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych. Ewentualne dalsze 
zmiany cen napojów alkoholowych w Polsce w następnych latach oraz zaostrzenie polityki akcyzowej mogą 
prowadzić do dalszego spadku wzrostu tego segmentu w przyszłości, a nawet do spadku wartości sprzedaży na 
tym rynku w przyszłości, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 
działalności Powiększonej Grupy. 

Powiększona Grupa może zostać zobowiązana do zapłaty odsetek naliczonych zgodnie z ustawą z dnia 12 
czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  

Zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w przypadku gdy 
strony transakcji handlowej przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek 
ustawowych za okres od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu faktury lub 
rachunku dłużnikowi – do dnia zapłaty, zaś jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie wierzycielowi 
przysługują bez wezwania odsetki ustawowe za okres od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego – do 
dnia zapłaty. Ponieważ Powiększona Grupa zawiera znaczną ilość transakcji handlowych z producentami, nie 
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można wykluczyć występowania wierzycieli z żądaniem zapłaty odsetek naliczonych zgodnie z przepisami 
wskazanej powyżej ustawy. Zgłaszanie takich żądań mogłoby spowodować wzrost kosztów działalności 
Powiększonej Grupy i może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 
działalności Powiększonej Grupy. 

Zmiany sytuacji gospodarczej, politycznej i prawnej w Polsce mogą negatywnie wpłynąć na działalność, 
sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy 

Obecnie wszystkie przychody Powiększonej Grupy są generowane na rynku krajowym. Na działalność 
Powiększonej Grupy mają więc przede wszystkim wpływ czynniki makroekonomiczne dotyczące polskiej 
gospodarki, w szczególności polityka gospodarcza rządu polskiego, system podatkowy, PKB, stopa bezrobocia, 
wysokość stóp procentowych, kurs złotego do innych walut, stopień inflacji czy wielkość deficytu budżetowego. 
Oprócz czynników dotyczących polskiej gospodarki, na działalność Powiększonej Grupy wpływają również 
czynniki makroekonomiczne dotyczące gospodarek innych krajów, w szczególności pozostałych Państw 
Członkowskich. Pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce lub na świecie może mieć niekorzystny 
wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. Może ono powodować 
m.in. spadek popytu na produkty Powiększonej Grupy, trudności w dostępie do finansowania zewnętrznego, 
trudności po stronie dostawców, klientów i innych podmiotów, z którymi Powiększona Grupa współpracuje, 
które z kolei mogą powodować trudności lub niemożność wykonywania przez nich zobowiązań wobec 
Powiększonej Grupy i przez to wywierać negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 
działalności Powiększonej Grupy. Kryzys gospodarczy, jakiego doświadczyły w ostatnim okresie liczne kraje (w 
tym Stany Zjednoczone Ameryki, Państwa Członkowskie, Rosja i Japonia) powodował w przeszłości (w 
szczególności w IV kwartale 2008 r. i w I półroczu 2009 r.) znaczne wahania i znaczne spadki cen akcji i innych 
instrumentów finansowych notowanych na giełdach papierów wartościowych w innych krajach, co przekładało 
się na znaczne wahania i znaczne spadki cen akcji i innych instrumentów finansowych notowanych na GPW. 
Zjawiska te mogą występować w przyszłości, również w odniesieniu do kursów notowań Akcji. Ponadto, 
przyjęcie w przyszłości przez Polskę euro może spowodować istotne zmiany cen różnych towarów i usług. 
Nawet niewielki wzrost cen może spowodować spadek siły nabywczej społeczeństwa, a przez to zmniejszyć 
przychody ze sprzedaży Powiększonej Grupy. Powyższe okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na 
działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Wzrost kosztów pracy może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności 
Powiększonej Grupy 

Istnieje znaczące ryzyko, że wraz z poprawianiem się sytuacji makroekonomicznej kraju, zmniejszaniem się 
stopy bezrobocia oraz wzrostem dochodu narodowego rosnąć będą oczekiwania płacowe osób zatrudnionych w 
większości branż polskiej gospodarki. Z uwagi na specyfikę działalności oraz uwarunkowania historyczne 
ryzyko to jest istotne w takich branżach, jak budownictwo i handel. Oczekiwania płacowe mogą w rezultacie 
doprowadzić do wzrostu kosztów płac i wzrostu kosztów operacyjnych ponoszonych przez Powiększoną Grupę, 
co może negatywnie oddziaływać na jej przyszłe wyniki finansowe. Rosnące oczekiwania płacowe w sektorze 
handlowym mogą też być przyczyną trudniejszego pozyskiwania w przyszłości nowych pracowników przez 
spółki Powiększonej Grupy i tym samym mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 
finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy.  

Interpretacja przepisów polskiego prawa może być niejasna, a prawo polskie może ulegać zmianie  

Spółka została utworzona i działa zgodnie z przepisami polskiego prawa. Fundamentem polskiego systemu 
prawnego jest prawo stanowione przez Sejm. Znacząca liczba obowiązujących przepisów oraz regulacji 
dotyczących emitowania oraz obrotu papierami wartościowymi, praw akcjonariuszy, inwestycji zagranicznych, 
kwestii związanych z działalnością spółek oraz ładem korporacyjnym, handlem i działalnością gospodarczą 
ulegały i mogą ulegać zmianom. Wymienione powyżej regulacje podlegają także różnorodnym interpretacjom i 
mogą być stosowane w sposób niejednolity. Ponadto, nie wszystkie wyroki sądowe są publikowane w 
oficjalnych zbiorach orzeczeń i co do zasady wyroki te nie są wiążące w innych sprawach i mają ograniczoną 
wartość jako precedensy prawne. Spółka nie może zapewnić, że jej interpretacja przepisów polskiego prawa nie 
zostanie zakwestionowana, a każdy przypadek uznania zasadności takiego zakwestionowania może skutkować 
karą lub grzywną lub może zobowiązać Spółkę do zmiany praktyki, a wszystko to może mieć istotny negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Interpretacja przepisów polskiego prawa podatkowego może być niejasna, a przepisy polskie dotyczące 
podatków mogą ulegać zmianie  

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Niektóre z tych przepisów są 
niejednoznaczne i często brakuje spójnej i jednolitej interpretacji bądź praktyki organów podatkowych. Ze 
względu na różną interpretację prawa podatkowego, ryzyko związane z prawem podatkowym w Polsce jest 
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większe niż w innych systemach prawnych na rynkach rozwiniętych. Spółka nie może zagwarantować, że 
organy podatkowe nie dokonają odmiennej, niekorzystnej dla Spółki, interpretacji przepisów podatkowych 
realizowanych przez Spółkę, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub 
wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Niedające się przewidzieć okoliczności o charakterze nadzwyczajnym mogą negatywnie wpłynąć na 
działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy 

Niedające się przewidzieć okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, tj. katastrofy, ataki terrorystyczne i 
działania wojenne, zamieszki, sabotaże, a także odpowiedzi na takie działania, mogą skutkować niepewnością 
polityczną, co może mieć negatywny wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce, a tym samym może wywrzeć 
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Powiększonej Grupy. 

Ryzyka związane z Dopuszczeniem Akcji Serii K i posiadaniem Akcji 

Emisja Akcji Serii K może nie dojść do skutku 

Emisja Akcji Serii K nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: (i) Zarząd podejmie decyzję o odstąpieniu od 
przeprowadzenia emisji Akcji Serii K, (ii) nie zostaną objęte i należycie opłacone Akcje Serii K w liczbie 
wskazanej w Uchwale Emisyjnej, (iii) Zarząd w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia Uchwały Emisyjnej nie 
zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
Akcji Serii K, (iv) zostanie wydane i uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające 
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii K. Ponadto, emisja 
Akcji Serii K nie dojdzie również do skutku w przypadku odstąpienia przez Spółkę od przeprowadzania 
Transakcji, nieuzyskania zgody Prezesa UOKiK (zob. w szczególności „Czynniki ryzyka związane z celami 
strategicznymi i Transakcją przejęcia Spółek Tradis - Transakcja przejęcia Spółek Tradis może nie dojść do 
skutku”) oraz odstąpienia przez Spółkę lub Emperię od Umowy Inwestycyjnej. 

Niedojście do skutku emisji Akcji Serii K będzie skutkować brakiem możliwości dopuszczenia i wprowadzenia 
Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przez Spółkę przepisów prawa dotyczących Dopuszczenia 
Akcji Serii K, KNF może zakazać Dopuszczenia Akcji Serii K lub zawiesić Dopuszczenie Akcji Serii K 

Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 
naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów 
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub 
podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie 
może nastąpić, KNF może: 

• nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do 
obrotu na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż dziesięć dni roboczych; 

• zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym; lub 

• opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem 
się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może zastosować środki, o których mowa w art. 17 także w 
przypadku gdy z treści dokumentów lub informacji składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości 
publicznej, wynika, że: 

• dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób 
naruszałyby interesy inwestorów; 

• istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 
emitenta; 

• działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle 
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub do upadłości emitenta; lub 

• status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów 
istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną 
mającą istotny wpływ na ich ocenę. 
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek 
regulowany, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań 
wskazanych przez KNF papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, na okres nie dłuższy 
niż dziesięć dni.  

Jeżeli Spółka nie spełni wymogów przewidzianych w stosownych regulacjach i przepisach prawa Akcje Serii K 
mogą nie zostać dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW albo ich dopuszczenie 
lub wprowadzenie może zostać opóźnione 

Wprowadzenie i dopuszczenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym wymaga zgody Zarządu GPW i 
decyzji KDPW o przyjęciu Akcji Serii K do depozytu, po spełnieniu przez Spółkę wymogów określonych w 
przepisach prawa oraz w stosownych regulacjach GPW i KDPW. Spółka nie może zapewnić, że powyższe 
zgody, które są wydawane również w oparciu o kryteria ocenne i uznaniowe, zostaną uzyskane oraz że Akcje 
Serii K zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW. Ponadto, Spółka nie może 
wykluczyć, że z uwagi na okoliczności od niej niezależne dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu 
na rynku podstawowym GPW nastąpi w terminach innych niż zakładane przez Spółkę. W przypadku opóźnienia 
dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii K do obrotu giełdowego, inwestorzy mogą ponieść istotną szkodę 
przede wszystkim z uwagi na ograniczoną płynność Akcji Serii K. 

Inwestorzy mogą ponieść istotne straty na skutek zmienności kursu notowań Akcji 

Każda inwestycja w papiery wartościowe będące przedmiotem notowań na GPW wiąże się z ryzykiem istotnej 
zmienności kursu notowań papierów wartościowych. Papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 
okresowo doświadczają istotnych zmian kursu notowań i wielkości obrotu, co może wywierać istotny 
negatywny wpływ na kurs notowań Akcji.  

Ponadto, dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na GPW nie zapewnia ich płynności. 
Nieosiągnięcie lub niemożliwość utrzymania odpowiedniego poziomu obrotu Akcjami może wywrzeć istotny 
negatywny wpływ na płynność lub kurs notowań Akcji. Ponadto, nawet jeżeli zostanie osiągnięty i utrzymany 
odpowiedni poziom obrotu Akcjami, ich cena rynkowa może być niższa od ceny emisyjnej. 

Obrót Akcjami na GPW może zostać zawieszony  

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi 
papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa 
obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek 
regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu GPW, na wniosek Spółki lub jeżeli Zarząd GPW uzna, że Spółka narusza 
przepisy obowiązujące na GPW albo jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo uczestników obrotu, Zarząd Giełdy 
może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech miesięcy. Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu 
GPW Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie 
KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

W okresie zawieszenia obrotu papierami wartościowymi inwestorzy nie mają możliwości nabywania i zbywania 
takich papierów wartościowych w obrocie giełdowym, co negatywnie wpływa na ich płynność. Spółka nie może 
wykluczyć, że po rozpoczęciu notowań Akcji Serii K nie powstaną przesłanki zawieszenia obrotu tymi 
instrumentami finansowymi. 

Jeżeli Spółka nie spełni wymagań przewidzianych w stosownych regulacjach lub przepisach prawa, Akcje 
mogą zostać wykluczone z obrotu przez KNF lub GPW 

Jeżeli Spółka nie wykona albo wykona nienależycie obowiązki, nakazy lub narusza zakazy nałożone lub 
przewidziane w odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi lub Rozporządzenia 809/2004 bądź postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom, KNF może: 

• wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym na czas 
określony lub bezterminowo; 

• nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, 
karę pieniężną w wysokości do 1.000.000 zł; lub 

• zastosować obie powyższe sankcje łącznie. 
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Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF, spółka 
prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne 
instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 
rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.  

Zgodne z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: 

• jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona; 

• na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; 

• w przypadku zniesienia ich dematerializacji; lub 

• w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 

Ponadto, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu 
GPW: 

• jeżeli przestały spełniać inne niż ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu 
giełdowego na danym rynku; 

• jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie; 

• na wniosek emitenta; 

• wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; 

• jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

• wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 

• jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym 
instrumencie finansowym; 

• wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; lub 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 
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ISTOTNE INFORMACJE 

Terminy pisane w Prospekcie wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w treści Prospektu, mają 
znaczenie nadane im w rozdziale „Skróty i definicje”. Niektóre terminy branżowe oraz inne wyrażenia używane 
w Prospekcie zostały wyjaśnione w rozdziale „Skróty i definicje”. 

Prospekt został sporządzony przez Spółkę w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji 
Serii K do obrotu na rynku podstawowym GPW w celu przedstawienia informacji o Grupie i Powiększonej 
Grupie, Akcjach Serii K oraz Dopuszczeniu Akcji Serii K. Na Datę Prospektu nie jest przewidywane podjęcie 
jakichkolwiek działań mających na celu udostępnienie Prospektu do publicznej wiadomości poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w innych Państwach Członkowskich, na podstawie rozwiązań 
przyjętych w przepisach Dyrektywy Prospektowej. Na podstawie Prospektu nie będzie przeprowadzana żadna 
oferta publiczna papierów wartościowych Spółki. 

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, używane w Prospekcie terminy „Grupa” i podobne określenia odnoszą się 
do Eurocash S.A. wraz ze wszystkimi podmiotami zależnymi podlegającymi konsolidacji. Terminy „Spółka” 
oraz „Eurocash” dotyczą wyłącznie Eurocash S.A. jako emitenta Akcji Serii K, bez uwzględniania spółek 
zależnych, podmiotów powiązanych i stowarzyszonych ze Spółką. Natomiast termin „Powiększona Grupa” 
odnosi się do Grupy wraz z nabywanymi Spółkami Tradis. 

O ile nie wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Spółki lub 
kierownictwa odnoszą się do przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu. 

Zastrzeżenia 

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, żadna osoba nie została upoważniona do udzielania 
informacji lub składania oświadczeń w związku z Dopuszczeniem Akcji Serii K innych niż zawarte w 
Prospekcie, a jeżeli informacje takie lub oświadczenia zostały udzielone lub złożone, nie należy ich uważać za 
autoryzowane przez Spółkę lub doradców Spółki na potrzeby Dopuszczenia Akcji Serii K. 

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. Zaleca się, aby 
każdy inwestor uzyskał poradę swoich doradców prawnych, finansowych lub podatkowych w kwestiach 
prawnych, finansowych lub podatkowych przed dokonaniem inwestycji w Akcje. 

Doradca Finansowy działa w związku z Dopuszczeniem Akcji Serii K jedynie na rzecz Spółki. 

Zmiany do Prospektu 

Aneksy do Prospektu 

Opublikowanie Prospektu po Dacie Prospektu nie oznacza, że w okresie od Daty Prospektu do dnia jego 
udostępnienia do publicznej wiadomości sytuacja Grupy lub Spółki nie uległa zmianie ani też, że informacje 
zawarte w Prospekcie są aktualne w jakiejkolwiek dacie następującej po Dacie Prospektu w jakimkolwiek 
terminie określonym w Prospekcie jako dzień, na który dane informacje zostały sporządzone, zależnie od tego, 
który z tych terminów nastąpił wcześniej. 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez KNF może podlegać zmianom i 
uzupełnieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo w drodze aneksów do Prospektu lub w formie 
komunikatów aktualizujących. 

KNF może odmówić zatwierdzenia aneksu Prospektu, jeżeli nie odpowiada on pod względem formy lub treści 
wymogom określonym w przepisach prawa. Konsekwencją niezatwierdzenia aneksu do Prospektu może być 
wstrzymania procesu Dopuszczenia Akcji Serii K. 

W przypadku, gdy po Dacie Prospektu a przed dniem publikacji Prospektu konieczne będzie przygotowanie 
aneksów do Prospektu, wraz z Prospektem zostaną opublikowane, jako odrębne dokumenty, wszystkie aneksy 
do Prospektu zatwierdzone do tego dnia przez KNF. Zwraca się uwagę inwestorów, że w takim przypadku 
niektóre informacje zawarte w Prospekcie mogą być nieaktualne na dzień jego publikacji, a inwestorzy powinni 
przeczytać uważnie zarówno cały Prospekt jak i wszystkie aneksy do Prospektu opublikowane w dniu i po dniu 
publikacji Prospektu. 

Komunikaty aktualizujące 

W przypadku wystąpienia okoliczności dotyczących dopuszczenia Akcji Serii K do obrotu na GPW, które nie 
uzasadniają sporządzenia aneksu do Prospektu, ale powodują zmianę treści Prospektu, Spółka będzie mogła 
udostępnić informację o wystąpieniu powyższych okoliczności w formie komunikatu aktualizującego do 
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Prospektu w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. Udostępnienie komunikatu aktualizującego następuje w 
sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, przy czym taki komunikat powinien zostać jednocześnie 
przekazany do KNF. 

Prezentacja informacji finansowych i innych danych 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe i inne dane finansowe w Prospekcie 

Zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za lata zakończone 31 grudnia 2010, 2009 i 2008 r. 
(„Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe”), jak również niezbadane skrócone kwartalne 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. zawarte w 
skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2011 r. („Skrócone Kwartalne Skonsolidowane 
Sprawozdanie Finansowe”, a łącznie ze Skonsolidowanymi Rocznymi Sprawozdaniami Finansowymi 
„Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe”), zostały zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie (zob. 
„Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie” poniżej).  

KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51) przeprowadziła badanie 
Skonsolidowanych Rocznych Sprawozdań Finansowych oraz wydała opinie bez zastrzeżeń z badania 
powyższych sprawozdań finansowych. Natomiast Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez KPMG Audyt Sp. z o.o. 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe zostały sporządzone zgodnie z MSSF, które zostały zatwierdzone 
przez UE. Prezentacja informacji finansowych zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia przez Zarząd szacunków i 
założeń, które mogą mieć wpływ na wartości wykazane w sprawozdaniach finansowych i notach do 
sprawozdania finansowego. Informacje na temat zmiany sposobu prezentacji danych finansowych w 
Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniu Finansowym za 2009 r. znajdują się w rozdziale „Przegląd sytuacji 
operacyjnej i finansowej – Zmiana sposobu prezentacji danych finansowych”. 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe prezentowane są w walucie funkcjonalnej Spółki i walucie 
prezentacji Grupy, którą jest złoty. Ponadto, o ile nie zaznaczono inaczej, dane finansowe i statystyczne zawarte 
w Prospekcie są również wyrażone w złoty. 

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane finansowe dotyczące Grupy przedstawione w Prospekcie, w 
szczególności w rozdziale „Wybrane historyczne informacje finansowe” oraz „Przegląd sytuacji operacyjnej i 
finansowej” pochodzą ze Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych lub zostały obliczone na ich podstawie, 
przy czym informacje finansowe za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. i 2009 r. lub na te 
daty pochodzą ze Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2010 r., informacje finansowe za 
okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2008 r. lub na ten dzień pochodzą ze Skonsolidowanego Rocznego 
Sprawozdania Finansowego za 2009 r. (zob. rozdział „Przegląd sytuacji finansowej” – „Zmiana sposobu 
prezentacji danych finansowych”), natomiast informacje finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 
marca 2011 r. i 2010 r. lub na te daty pochodzą ze Skróconego Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego. Niektóre dane finansowe i operacyjne znajdujące się w Prospekcie zostały opracowane w oparciu 
o inne źródła niż Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, w szczególności o zapisy księgowe i opracowania 
sporządzone przez Spółkę na własne potrzeby, które nie podlegały badaniu ani przeglądowi. W takim przypadku 
wskazano Spółkę jako źródło takich informacji finansowych i operacyjnych. 

Niektóre dane finansowe, które znajdują się w Prospekcie, zostały zaokrąglone i przedstawione w mln lub tys. 
zł, a nie złotych tak jak w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych. Ponadto, w niektórych wypadkach 
suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach tabel zawartych w Prospekcie może nie odpowiadać 
dokładnie łącznej sumie wyliczonej dla danej kolumny lub wiersza. Niektóre wartości procentowe w tabelach 
zamieszczonych w Prospekcie również zostały zaokrąglone i sumy w tych tabelach mogą nie odpowiadać 
dokładnie 100%. Zmiany procentowe pomiędzy porównywanymi okresami zostały obliczone na bazie kwot 
oryginalnych, a nie zaokrąglonych. 

O ile nie wskazano inaczej, w Prospekcie odniesienia do „złotych”, „PLN”, lub „zł” są odniesieniami do 
prawnego środka płatniczego na terytorium Polski, odniesienia do „euro”, „EUR” lub „€” są odniesieniami do 
wspólnej waluty wprowadzonej na początku trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej na 
mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, odniesienia do „USD” są odniesieniami do dolarów 
amerykańskich będących prawnym środkiem płatniczym Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

W niektórych rozdziałach Prospektu zamieszczono wskaźnik EBITDA. Grupa definiuje EBITDA jako zysk 
operacyjny powiększony o amortyzację. Należy podkreślić, że wskaźnik EBITDA nie jest miarą zysku 
operacyjnego, wyniku działalności ani płynności zgodnie z MSSF. EBITDA jest miarą stosowaną przez Grupę w 
zarządzaniu prowadzoną przez nią działalnością. Zarząd uważa, że wskaźnik EBITDA jest powszechnie 
prezentowany i używany przez inwestorów w celu spójnego porównania wyników działalności bez 
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uwzględniania amortyzacji, która może się znacznie różnić w zależności od przyjętych metod księgowych (w 
szczególności, gdy miało miejsce nabycie składnika majątku) oraz bez uwzględnienia elementów innych niż 
koszty i przychody operacyjne. Wskaźnik EBITDA został zaprezentowany w Prospekcie, aby umożliwić 
akcjonariuszom Emperii pełniejszą i bardziej wyczerpującą analizę wyników działalności Grupy w porównaniu 
z innymi podmiotami. Jednakże akcjonariusz Emperii nie powinien analizować EBITDA w oderwaniu od 
analizy lub zamiast analizy zysku operacyjnego ustalonego według MSSF ani traktować EBITDA jako 
wskaźnika wyniku działalności Grupy lub przepływów pieniężnych Grupy z działalności operacyjnej, które 
powinny być analizowane w oparciu o dane opracowane według MSSF. EBITDA prezentowana w Prospekcie 
nie jest porównywalna z EBITDA prezentowaną przez inne spółki w uwagi na brak jednolitej definicji EBITDA. 
W konsekwencji, EBITDA prezentowana przez Grupę nie musi być porównywalna z podobnie nazywanymi 
wskaźnikami prezentowanymi przez inne spółki, w szczególności przez Emperię. 

Informacje Finansowe Pro Forma 

W dniu 21 grudnia 2010 r. zawarła Umowę Inwestycyjną z Emperią, na podstawie której nabędzie akcje i 
udziały 17 Spółek Tradis. Przeprowadzenie Transakcji wymaga uzyskania zgody Prezesa UOKiK. Na skutek 
powyższej akwizycji nastąpi znacząca zmiana brutto w rozumieniu Rozporządzenia 809/2004 aktywów, 
pasywów i zysków Grupy. 

W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania odpowiedniej analizy i oceny sytuacji gospodarczej, 
finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju Powiększonej Grupy Spółka sporządziła oraz zamieściła w 
Prospekcie: niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma Grupy na dzień i za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2010 r. dotyczące nabycia akcji i udziałów Spółek Tradis („Informacje Finansowe Pro 
Forma”) na zasadach określonych w Rozporządzeniu 809/2004 (Aneks II). KPMG Audyt Sp. z o.o. jako 
niezależny biegły rewident przygotowała raporty dotyczące Informacji Finansowego Pro Forma w zakresie 
wymaganym przez Rozporządzenie 809/2004, który został zamieszczony w Prospekcie (zob. rozdział 
„Informacje Finansowe Pro Forma”). 

Informacje Finansowe Pro Forma zostały przygotowane w celu pokazania, jaki wpływ na skonsolidowany 
rachunek zysków i strat Grupy miałoby nabycie Spółek Tradis gdyby nastąpiło w dniu rozpoczęcia się okresu 
pro forma, czyli 1 stycznia 2010 r. oraz jaki wpływ na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
Grupy miałoby to nabycie, gdyby jego realizacja nastąpiła w dniu 31 grudnia 2010 r. 

Informacje Finansowe Pro Forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych, w oparciu o 
określone założenia i korekty pro forma i ze względu na swój hipotetyczny charakter nie przedstawiają 
rzeczywistego wyniku finansowego Powiększonej Grupy za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. 
oraz sytuacji finansowej Powiększonej Grupy na dzień 31 grudnia 2010 r. 

Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne 

W Prospekcie Grupa przedstawiła wybrane dane dotyczące sektora gospodarki i rynku pochodzące z publicznie 
dostępnych źródeł informacji, w tym oficjalnych źródeł branżowych, jak również z innych źródeł zewnętrznych, 
które Grupa uważa za wiarygodne. Takie informacje, dane i statystyki mogą być przybliżone, szacunkowe lub 
zawierać zaokrąglone liczby. Dane makroekonomiczne oraz statystyczne dotyczące Polski oraz rynku, na 
którym Grupa prowadzi działalność, zostały zaczerpnięte głównie z oficjalnych informacji publikowanych przez 
GUS oraz NBP. Należy podkreślić, że w każdym przypadku dane makroekonomiczne i statystyczne oraz dane 
źródłowe, na których one bazują, mogły nie zostać opracowane w ten sam sposób co tego rodzaju statystyki 
opracowywane w innych krajach. Nie można również zapewnić, że osoba trzecia stosująca odmienne metody 
zbierania danych, ich analizy oraz ich przetwarzania uzyskałaby takie same wyniki.  

Informacje na temat rynku, jak również pewne informacje branżowe i trendy branżowe, a także informacje na 
temat pozycji rynkowej Spółki i Grupy zawarte w Prospekcie zostały opracowane i oszacowane na podstawie 
założeń, które Zarząd uznał za rozsądne, jak również na podstawie danych zaczerpniętych z raportów 
opracowanych na zlecenie Grupy przez osoby trzecie lub danych z innych publicznie dostępnych źródeł, 
publikacji branżowych lub ogólnych, raportów publikowanych przez Eurostat, GUS oraz z polskich gazet. 
Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo w przypadku użycia takich informacji 
w Prospekcie. Opracowując, wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne 
dane zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branżowe 
lub ogólne, Spółka nie dokonywała ich weryfikacji. W przypadku informacji pochodzących od osób trzecich, 
które znajdują się w Prospekcie, informacje te zostały dokładnie przytoczone, oraz w zakresie, w jakim Spółka 
jest w stanie stwierdzić oraz ustalić na podstawie informacji pochodzących od osób trzecich, nie pominięto 
żadnych faktów, których pominięcie mogłoby sprawić, że informacje pochodzące od osób trzecich byłyby 
niedokładne bądź wprowadzałyby w błąd. 
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Publikacje branżowe, co do zasady, zawierają stwierdzenia, że zawarte w nich informacje zostały uzyskane ze 
źródeł, które uważa się za wiarygodne, lecz że nie ma gwarancji, iż dane takie są w pełni dokładne i kompletne. 
Podczas sporządzania Prospektu Spółka ani Oferujący nie przeprowadzali niezależnej weryfikacji informacji 
pochodzących od osób trzecich. Nie przeprowadzono również analizy adekwatności metodologii wykorzystanej 
przez te osoby trzecie na potrzeby opracowania takich danych lub dokonania szacunków i prognoz. Ani Spółka, 
ani Oferujący nie jest w stanie zapewnić, że informacje takie są dokładne albo, w odniesieniu do 
prognozowanych danych, że prognozy takie zostały sporządzone na podstawie poprawnych danych i założeń, ani 
że prognozy te okażą się trafne. 

Spółka nie zamierza i nie zobowiązuje się do uaktualniania danych dotyczących branży lub rynku, 
zaprezentowanych w Prospekcie, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie 

Z uwagi na fakt, iż Spółka jest spółką publiczną, której Akcje Istniejące znajdują się w obrocie na rynku 
podstawowym GPW i podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa 
oraz regulacji giełdowych, wskazane poniższe informacje zostały zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie. 
Informacje te pochodzą z dokumentów, które Spółka udostępniła do publicznej wiadomości i przekazała KNF 
przed Datą Prospektu. 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe wraz z odpowiednio opiniami niezależnego biegłego rewidenta z ich 
badania zostały zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie do: 

• skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 
2010 r. oraz do opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania tego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego wraz z raportem uzupełniającym opinię z badania zawartych w skonsolidowanym raporcie 
rocznym Grupy za rok 2010, opublikowanym przez Spółkę w dniu 8 kwietnia 2011 r. (do pkt. V 
„Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”, str. 1/117-117/117, do pkt. III „Opinia Biegłego 
Rewidenta”, str. 1-3 oraz do pkt. IV „Raport biegłego rewidenta”, str. 1-14); 

• skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 
2009 r. oraz do opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania tego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego wraz z raportem uzupełniającym opinię z badania zawartych w skonsolidowanym raporcie 
rocznym Grupy za rok 2009, opublikowanym przez Spółkę w dniu 19 kwietnia 2010 r. (do pkt. V 
„Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”, str. 1/109-109/109, do pkt. III „Opinia Biegłego 
Rewidenta”, str. 1-2 oraz do pkt. IV „Raport biegłego rewidenta”, str. 1-14); 

• skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 
2008 r. oraz do opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania tego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego wraz z raportem uzupełniającym opinię z badania zawartych w skonsolidowanym raporcie 
rocznym Grupy za rok 2008, opublikowanym przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2009 r., (pkt IV 
„Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”, str. 1/93-93/93, pkt. II „Opinia Biegłego Rewidenta”, 
str. 1-2 oraz do pkt. III „Raport biegłego rewidenta”, str. 1-14); oraz 

• skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 marca 2011 r. zawartego w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Eurocash za I kwartał 
2011 r. (do pkt II „Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe”, str. 1/34-34/34, 
opublikowanego przez Spółkę w dniu 13 maja 2011 r. 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe zawierają informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów 
Grupy, jej sytuacji finansowej oraz zysków i strat, których zamieszczenie w Prospekcie jest wymagane przez 
Załącznik I (pkt 20.1 – 20.6) do Rozporządzenia 809/2004. Informacje znajdujące się w pozostałych częściach 
skonsolidowanych raportów rocznych Grupy oraz skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy i 
skonsolidowanego raportu kwartalnego, o których mowa powyżej, nie zostały zamieszczone w Prospekcie przez 
odesłanie. W ocenie Spółki informacje te nie są istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej 
oraz perspektyw rozwoju Grupy lub też zostały zamieszczone w Prospekcie w innych jego częściach. 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.eurocash.pl). 

Z zastrzeżeniem wskazanym powyżej, treść strony internetowej Spółki ani treść jakiejkolwiek strony 
internetowej, o której mowa na stronie internetowej Spółki (w tym strony internetowej GPW), nie stanowią 
części Prospektu. 
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Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie oświadczenia, inne niż oświadczenia 
dotyczące faktów zaszłych w przeszłości, w tym oświadczenia, w których, przed którymi albo po których, 
występują wyrazy takie jak „cele”, „przewiduje”, „dąży”, „zamierza”, „będzie”, „może”, „byłby”, „mógłby”, 
albo inne podobne wyrażenia lub ich zaprzeczenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i 
nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników będących poza 
kontrolą Powiększonej Grupy, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Powiększonej Grupy, szacowane 
synergie, które mają zostać osiągnięte w wyniku realizacji Transakcji, perspektywy i rozwój Powiększonej 
Grupy będą się istotnie różniły od wyników, synergii, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych 
stwierdzeniach lub z nich wynikających. Podane przez Spółkę stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na 
wielu założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii działalności Powiększonej Grupy oraz otoczenia, 
w którym Powiększona Grupa prowadzi działalność i będzie prowadziła działalność w przyszłości. Niektóre 
takie czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i rozwój Powiększonej Grupy będą 
różniły się od tych opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, opisane są w rozdziałach „Przegląd 
sytuacji operacyjnej i finansowej”, „Czynniki ryzyka” oraz w innych rozdziałach Prospektu. Takie stwierdzenia 
są aktualne jedynie na Datę Prospektu. Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu 
GPW, Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji 
jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w Prospekcie w związku z pojawieniem się 
nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. 

Różnego rodzaju istotne czynniki i ryzyka mogą powodować, że rzeczywiste wyniki Powiększonej Grupy będą 
istotnie różnić się od planów, celów, oczekiwań i zamiarów wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących 
przyszłości. Wśród czynników takich występują między innymi: 

• Ryzyka dotyczące działalności Powiększonej Grupy, takie jak ryzyko rosnącej konkurencji ze strony 
innych podmiotów działających na rynku dystrybucji produktów żywnościowych w Polsce, utrata przez 
Powiększoną Grupę posiadanych zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi w kraju czy dostępność, 
właściwy dobór oraz utrzymanie lokalizacji dla Hurtowni Cash & Carry; 

• Ryzyka związane z celami strategicznymi oraz Transakcją przejęcia Spółek Tradis, w szczególności 
ryzyko związane z niedojściem transakcji przejęcia Spółek Tradis do skutku oraz ryzyko 
niezrealizowania przez Powiększoną Grupę celów Transakcji; oraz 

• Ryzyka dotyczące sektora, w którym Powiększona Grupa prowadzi działalność, w szczególności wzrost 
znaczenia nowoczesnego handlu detalicznego w Polsce oraz spadek sprzedaży wyrobów tytoniowych i 
napojów alkoholowych w Polsce, inne ryzyka ekonomiczne i ryzyka regulacyjne, w tym zmiany 
sytuacji gospodarczej, politycznej i prawnej w Polsce, wzrost kosztów czy niejasna interpretacja 
przepisów polskiego prawa. 

Prezentowana lista powyższych czynników nie jest wyczerpująca. Opierając się na stwierdzeniach dotyczących 
przyszłości, należy z należytą starannością wziąć pod uwagę wyżej wskazane czynniki oraz inne zdarzenia 
przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekście otoczenia ekonomicznego, społecznego i regulacyjnego, w którym 
Powiększona Grupa prowadzi działalność. Spółka nie oświadcza, nie daje żadnej gwarancji i nie zapewnia, że 
czynniki opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości faktycznie wystąpią, a każde takie stwierdzenie 
stanowi tylko jedną z możliwych opcji, która nie powinna być uważana za opcję najbardziej prawdopodobną lub 
typową. 

Z zastrzeżeniem Informacji Finansowych Pro Forma, Prospekt nie zawiera żadnych prognoz wyników ani 
wyników szacunkowych, w tym prognoz finansowych w rozumieniu Rozporządzenia 809/2004. 
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CELE EMISJI AKCJI SERII K ORAZ DOPUSZCZENIE AKCJI SERII K 

Przejęcie Spółek Tradis oraz emisja Akcji Serii K  

Umowa inwestycyjna dotycząca nabycia Spółek Tradis 

W dniu 21 grudnia 2010 r. Spółka zawarła z Emperią umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”), na 
podstawie której strony zobowiązały się przeprowadzić transakcję zbycia przez Emperię na rzecz spółki akcji 
oraz udziałów posiadanych przez Emperię, pośrednio i bezpośrednio, w Spółkach Tradis zajmujących się 
dystrybucją artykułów spożywczych oraz prowadzeniem detalicznych sieci franczyzowych („Transakcja”). 

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, zbycie akcji oraz udziałów w Spółkach Tradis nastąpi poprzez: (i) wniesienie 
części akcji oraz udziałów Spółek Tradis na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w zamian za 
nowoemitowane akcje Spółki o cenie emisyjnej wynoszącej 22,21 zł za każdą akcję oraz sprzedaż przez Emperię 
pozostałej części akcji oraz udziałów w Spółkach Tradis na rzecz Spółki, albo poprzez (ii) sprzedaż przez 
Emperię wszystkich akcji oraz udziałów w Spółkach Tradis na rzecz Spółki w przypadkach określonych w 
Umowie Inwestycyjnej. Ostateczna struktura Transakcji jest uzależniona od zaistnienia okoliczności wskazanych 
w Umowie Inwestycyjnej. 

Wartość akcji oraz udziałów w Spółkach Tradis nabywanych przez Spółkę została określona w oparciu o 
przyjętą przez Spółkę i Emperię kwotę 925.975.000 zł („Wartość Bazowa"). Wartość Bazowa, a tym samym 
ostateczna cena sprzedaży akcji oraz udziałów w Spółkach Tradis, może zostać poddana korektom w zależności 
od opinii wydanej do dnia 28 lutego 2011 r. przez wspólnie wybranego przez Spółkę i Emperię audytora. Zasady 
ustalania korekt oraz przypadki, w których ostateczna cena sprzedaży akcji oraz udziałów w Spółkach Tradis 
może ulec zmianie, zostały wskazane w Umowie Inwestycyjnej. W przypadku realizacji wariantu transakcji 
polegającego na wniesieniu części akcji oraz udziałów w Spółkach Tradis na pokrycie podwyższonego kapitału 
zakładowego Spółki oraz sprzedaży ich pozostałej części na rzecz Spółki, część ceny sprzedaży zostanie 
wypłacona w postaci Akcji Serii K, przy czym w przypadkach wskazanych w Umowie Inwestycyjnej zapłata 
całości ceny sprzedaży będzie mogła nastąpić wyłącznie w formie gotówkowej. Do dnia 25 maja 2011 r. audytor 
wybrany wspólnie przez Spółkę i Emperię nie wydał opinii wskazanej powyżej. 

Umowa Inwestycyjna zawiera postanowienia przyznające Spółce i Emperii umowne prawo odstąpienia w 
terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, na zasadach określonych w Umowie 
Inwestycyjnej. Prawo to może zostać wykonane wyłącznie w sytuacji zaistnienia okoliczności określonych w 
Umowie Inwestycyjnej, tj. w przypadku gdy (i) Spółka uchyli się od podpisania tzw. Umowy Ostatecznej, na 
podstawie której podmiot wskazany w Uchwale Emisyjnej obejmuje Akcje Serii K oraz pokrywa je wkładem 
niepieniężnym, lub (b) Spółka uchyli się od zapłaty ceny za udziały/akcje Spółek Tradis, które nabywane są na 
podstawie Umowy Inwestycyjnej w drodze umowy sprzedaży. Oba powyższe wydarzenia mogą zaistnieć 
wyłącznie przed skuteczną emisją Akcji Serii K na zasadach wskazanych w Uchwale Emisyjnej (tj. przed 
wydaniem przez sąd rejestrowy postanowienia o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 
drodze emisji Akcji Serii K), w związku z czym prawo odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej nie będzie 
znajdowało zastosowania w przypadku zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału 
zakładowego poprzez emisję Akcji Serii K. 

W przypadkach wskazanych w Umowie Inwestycyjnej Spółka ma prawo odstąpić od umowy za zapłatą 
odstępnego w wysokości 200 mln zł. W przypadku nieskorzystania przez Spółkę z prawa do odstąpienia od 
Umowy Inwestycyjnej we wskazanym terminie, prawo do odstąpienia będzie przysługiwać Emperii. W razie 
skorzystania przez Emperię z prawa odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej, Spółka będzie zobowiązana do 
zapłaty na rzecz Emperii kwoty 200 mln zł tytułem zryczałtowanego odszkodowania. Zgodnie z Umową 
Inwestycyjną, podobne zasady wykonania prawa do odstąpienia będą obowiązywać w razie niezapłacenia przez 
Spółkę, w zależności od struktury transakcji, za część albo całość akcji oraz udziałów w Spółkach Tradis 
sprzedawanych przez Emperię na rzecz Spółki. 

Umowa Inwestycyjna przewiduje, że w przypadku naruszenia przez Emperię zobowiązań do niedokonywania 
rozporządzeń akcjami oraz udziałami w Spółkach Tradis w okresie przed tzw. Dniem Zamknięcia (tj. dniem 
zawarcia umowy, na podstawie której Spółka nabędzie akcje oraz udziały w Spółkach Tradis bez względu na 
rodzaj transakcji), Emperia będzie zobowiązana do zapłaty Spółce jednorazowej kary umownej w wysokości 
200 mln zł za takie naruszenie (bez względu na liczbę takich naruszeń), przy czym Spółka będzie uprawniona do 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wskazaną wysokość kary umownej. Obowiązek zapłaty przez 
Emperię kar umownych wystąpi także w przypadku naruszenia przez Emperię zobowiązań dotyczących 
działalności konkurencyjnej. 

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, zamiarem Spółki i Emperii jest, aby Akcje Serii K uczestniczyły w 
dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom Spółki za rok 2010. W przypadku gdy w odniesieniu do Akcji Serii K 
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taka dywidenda nie zostanie wypłacona, cena za sprzedawane akcje oraz udziały w Spółkach Tradis ulegnie 
odpowiedniemu zwiększeniu. Dodatkowo, w przypadku osiągnięcia wskazanych w Umowie Inwestycyjnej 
celów operacyjno-finansowych Grupy w 2011 i 2012 r., Spółka zobowiązała się przyznać Emperii dodatkowe 
akcje w liczbie 1 mln akcji Spółki za każdy rok. 

Umowa Inwestycyjna przewiduje także, że zysk netto wypracowany przez Spółki Tradis w 2011 r. do Dnia 
Zamknięcia, obliczony zgodnie z formułą wskazaną w Umowie Inwestycyjnej, będzie podlegał podziałowi w 
równych częściach pomiędzy Spółkę i Emperię. Po ustaleniu wysokości tego zysku przez Audytora, część zysku 
przypadająca Spółce zostanie wypłacona jako dopłata do ceny za sprzedawane na rzecz Spółki akcje oraz 
udziały w Spółkach Tradis. 

W Umowie Inwestycyjnej Spółka i Emperia zobowiązały się także do podjęcia działań zmierzających do 
uzyskania w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej zgody Prezesa UOKiK na nabycie 
przez Spółkę akcji oraz udziałów w Spółkach Tradis. 

Emisja Akcji Serii K  

W celu realizacji Transakcji, w dniu 5 lutego 2011 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 21.262.820 Akcji Serii K o 
wartości nominalnej 1 zł każda. Emisja Akcji Serii K została skierowana do Emperii albo do spółki bezpośrednio 
zależnej od Emperii, w przypadku gdy taka spółka zależna przed dniem zaoferowania Akcji Serii K i zawarciem 
umowy o objęcie Akcji Serii K będzie posiadała (będzie właścicielem) akcje i udziały Spółek Tradis i zostanie 
wskazana Spółce przez Emperię jako podmiot obejmujący Akcje Serii K. Cena emisyjna jednej Akcji Serii K 
została określona na 22,21 zł, co odpowiada średniej cenie rynkowej Akcji Spółki w okresie trzech miesięcy 
poprzedzającym złożenie przez Spółkę oferty połączenia z Emperią, tj. przed dniem 13 września 2010 r. 
Zaoferowanie Akcji Serii K, zawarcie umowy objęcia Akcji Serii K oraz wniesienie wkładów niepieniężnych w 
postaci akcji i udziałów Spółek Tradis na pokrycie Akcji Serii K nastąpi po uzyskaniu przez Spółkę zgody 
Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez nabycie Spółek Tradis, jednak nie później niż do dnia 
30 czerwca 2011 r. 

Transakcja i emisja akcji Serii K zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 3 stycznia 2011 r. i w dniu 
4 lutego 2011 r. 

W dniu 17 lutego 2011 r. Spółka złożyła we właściwym sądzie rejestrowym wniosek o wyznaczenie biegłego 
rewidenta w celu zbadania sprawozdania Zarządu dotyczącego wkładów niepieniężnych wnoszonych na 
pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii K oraz wydania opinii dotyczącej 
wartości godziwej wnoszonych wkładów niepieniężnych zgodnie z art. 312 Kodeksu Spółek Handlowych. W 
dniu 20 kwietnia 2011 r. sąd rejestrowy wydał postanowienie o wyznaczeniu biegłego, w którym równocześnie 
wyznaczył biegłemu 1 miesiąc na sporządzenie opinii. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Emperii, według stanu na dzień 25 maja 2011 r. zarząd Emperii nie 
podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do ewentualnej dystrybucji Akcji Serii K, w tym w zakresie publicznego 
oferowania Akcji Serii K po ich objęciu. Odpowiednia decyzja zarządu Emperii w tym zakresie będzie 
uzależniona od aktualnej sytuacji rynkowej oraz zostanie podjęta przy uwzględnieniu potrzeb Emperii. Zarząd 
Emperii podejmie swoją decyzję w tym zakresie po podjęciu odpowiedniej uchwały przez radę nadzorczą 
Emperii, a decyzja zarządu Emperii będzie decyzją racjonalną, zgodną z prawem i służącą dobru akcjonariuszy 
Emperii. Decyzja zarządu Emperii dotycząca przeznaczenia Akcji Serii K zostanie podana do publicznej 
wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu. 

Zgoda Prezesa UOKiK na nabycie Spółek Tradis  

Zamknięcie Transakcji jest uwarunkowane uzyskaniem przez Spółkę zgody Prezesa UOKiK na dokonanie 
koncentracji poprzez nabycie Spółek Tradis. W dniu 21 stycznia 2011 r. Spółka złożyła stosowny wniosek do 
UOKiK. 

Informacja na temat uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez nabycie Spółek Tradis 
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 Ustawy o Ofercie 
Publicznej oraz w przypadkach wymaganych prawem, w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu 
przez KNF, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Oczekiwane synergie 

W ocenie Spółki, przejęcie Spółek Tradis powinno umożliwić osiągnięcie znaczących synergii, przede 
wszystkim w zakresie: 
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• poprawy warunków zakupu towarów u dostawców dzięki istotnemu zwiększeniu skali dokonywanych 
zakupów przez Powiększoną Grupę (obejmującą Grupę oraz Spółki Tradis); 

• ograniczenia kosztów zarządzania poprzez optymalizację dublujących się funkcji zarządczych i 
administracyjnych w Powiększonej Grupie;  

• rozszerzenie asortymentu produktów oferowanych obecnym klientom Grupy i klientom Spółek Tradis 
w oparciu o silną pozycję Grupy i Spółek Tradis w różnych grupach produktów; oraz 

• obniżenie kosztów logistyki w Powiększonej Grupie poprzez optymalizację i integrację dwóch 
ogólnokrajowych sieci magazynowych i infrastruktury transportowej. 

Ponadto, w ocenie Spółki Transakcja może również wpłynąć na polepszenie efektywności zarządzania kapitałem 
obrotowym, w szczególności zapasami Powiększonej Grupy. 

Spółka oczekuje, że konsekwencją przejęcia Spółek Tradis będzie rozszerzenie skali działalności Grupy, co z 
kolei może zwiększyć możliwości i zdolność Grupy do konkurowania na rynku hurtowej sprzedaży produktów 
żywnościowych w Polsce, w szczególności z międzynarodowymi sieciami oraz przyczynić się do utrzymania 
wysokiego potencjału wzrostu działalności Grupy.  

Spółka zamierza dokonać integracji Spółek Tradis w ramach Grupy w zakresie umożliwiającym uzyskanie 
największych synergii. 

Podstawa prawna emisji Akcji Serii K i ich waluta 
Akcje Serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela emitowanymi w złotych na podstawie przepisów Kodeksu 
Spółek Handlowych w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi do emisji akcji w ramach kapitału 
docelowego Spółki zgodnie z § 6a Statutu. Podstawę prawną emisji Akcji Serii K stanowi uchwała nr 1 Zarządu 
z dnia 5 lutego 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z 
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu („Uchwała 
Emisyjna”). Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz ze Statutem, podwyższenie kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego Spółki poprzez emisję Akcji Oferowanych wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zgoda 
ta została udzielona na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 
Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji Serii K do obrotu na rynku 
podstawowym GPW oraz o ich rejestrację w KDPW 
Podstawę prawną ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku podstawowym 
GPW oraz o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW stanowi Uchwała 
Emisyjna wraz z uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 4 lutego 2011 r. wyrażającą zgodę na zasady emisji Akcji 
Serii K (z których wyciąg stanowi załącznik do Prospektu). 
Miejsce rejestracji Akcji Serii K oraz kod ISIN Akcji Serii K 
Dla celów Dopuszczenia Akcji Serii K, Akcje Serii K zostaną zarejestrowane w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. 
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii K przez sąd rejestrowy, 
Spółka złoży wniosek do KDPW o rejestrację Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych pod tym 
samym kodem ISIN co Akcje Istniejące: PLEURCH00011.  

Spółka nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatności.  

Notowanie Akcji Serii K  

Akcje Istniejące są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW pod kodem ISIN PLEURCH00011. 

Na podstawie Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 21.262.820 Akcji Serii 
K do obrotu na rynku regulowanym, tj. na rynku podstawowym GPW. Nie przewiduje się notowania praw do 
Akcji Serii K na GPW. Dopuszczenie Akcji Serii K zależy m.in. od (i) rejestracji przez sąd rejestrowy 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisji Akcji Serii K; (ii) podjęcia przez zarząd GPW 
decyzji o wprowadzeniu Akcji Serii K do obrotu na GPW oraz (iii) zawarcia przez Spółkę umowy z KDPW w 
sprawie rejestracji Akcji Serii K w depozycie prowadzonym przez KDPW. 

Niezwłocznie po objęciu Akcji Serii K Spółka złoży wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację podwyższenia 
kapitału zakładowego o emisję Akcji Serii K. Spółka przewiduje, że rejestracja podwyższenia kapitału 
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zakładowego o emisję Akcji Serii K powinna nastąpić w terminie około miesiąca od daty złożenia stosownego 
wniosku. 

Intencją Spółki jest, aby: (i) dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K nastąpiło niezwłocznie po 
zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii K; 
(ii) obrót Akcji Serii K na GPW rozpoczął się nie później niż w lipcu 2011 r., czyli około miesiąca po objęciu 
przez Emperię Akcji Serii K, przy czym termin ten jest zależny od czynników niezależnych od Spółki, w tym 
terminu uzyskania zgody Prezesa UOKiK na nabycie Spółek Tradis, terminu rejestracji przez sąd rejestrowy 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii K oraz terminu podjęcia stosownych 
uchwał przez GPW i KDPW; (iii) Akcje Serii K nie posiadały formy dokumentu i zostały zarejestrowane w 
depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

Intencją Spółki jest, aby Akcje Serii K zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym 
GPW nie później niż w lipcu 2011 r., nie później niż w terminie 14 dni od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii K. 

Spółka podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w KDPW Akcji Serii K. Po zarejestrowaniu 
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii K przez sąd rejestrowy, Spółka złoży wniosek 
do KDPW o rejestrację Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych pod tym samym kodem ISIN: 
PLEURCH00011. 

Niedojście emisji Akcji Serii K do skutku 

Emisja Akcji Serii K nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: (i) gdy nie zostaną objęte i należycie 
opłacone Akcje Serii K w liczbie wskazanej w Uchwale Emisyjnej, lub (ii) gdy Zarząd nie zgłosi do sądu 
rejestrowego Uchwały Emisyjnej wraz ze stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej w terminie 6 miesięcy od 
daty podjęcia Uchwały Emisyjnej, tj. do dnia 5 sierpnia 2011 r., lub (iii) gdy zostanie wydane oraz uprawomocni 
się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
Akcji Serii K; lub (iv) jeżeli Zarząd odstąpi od przeprowadzenia emisji Akcji Serii K. Transakcja, w tym emisja 
Akcji Serii K nie dojdą do skutku w przypadku nieuzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji 
w drodze nabycia Spółek Tradis lub w przypadku odstąpienia przez Spółkę lub Emperię od przeprowadzania 
Transakcji (odstąpienia przez Spółkę lub Emperię od Umowy Inwestycyjnej). 

W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście emisji Akcji Serii K do skutku informacja na ten 
temat zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, a w przypadkach 
wymaganych prawem – w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF, stosownie do art. 51 
Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Informacje na temat istotnych etapów Transakcji i Dopuszczenia Akcji Serii K 

Informacja na temat uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez nabycie Spółek Tradis 
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 Ustawy o Ofercie 
Publicznej oraz w przypadkach wymaganych prawem, w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu 
przez KNF, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Informacja o dojściu emisji Akcji Serii K do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu 
bieżącego w trybie art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w formie komunikatu aktualizującego w trybie 
art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę informacji o zarejestrowaniu 
przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

Informacje o złożeniu wniosku do GPW o wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku podstawowym GPW, 
rejestracji Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich 
dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na GPW zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu 
bieżącego w trybie art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w przypadkach wymaganych prawem w formie 
komunikatu aktualizującego w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, niezwłocznie po otrzymaniu przez 
Spółkę stosownych informacji. 

Koszty Dopuszczenia Akcji Serii K 

Spółka przewiduje, że łączne koszty, które poniesie w związku z Dopuszczeniem Akcji Serii K, w tym emisji 
Akcji Serii K, ukształtują się na poziomie około 10 mln zł (powiększonych o podatek VAT, jeżeli będzie 
należny). 
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DYWIDENDA I POLITYKA DYWIDENDY 

Dane historyczne na temat dywidendy 

Poniższa tabela zawiera informacje o zysku netto Spółki i Grupy, ogólnej wartości wypłaconej dywidendy oraz 
wartości dywidendy przypadającej na jedną Akcję za wskazane w niej lata finansowe. 

  Rok zakończony dnia 31 grudnia 

  2010*  2009  2008  2007 

Zysk netto Spółki dostępny do podziału (w mln zł)......................................... 63,1 62,3  59,6  44,0 

Zysk netto Grupy dostępny do podziału (w mln zł) ......................................... 128,4 102,5  78,5  58,9 

Dywidenda wypłacona akcjonariuszom Spółki (w mln zł) **......................... 50,6/58,4 50,4  40,1  39,1 

Wartość dywidendy na jedną Akcję (w zł) ...................................................... 0,37 0,37  0,30  0,30 

Stopa wypłaty dywidendy dla Spółki (%)** ................................................... 80,2/92,6 80,9  67,3  88,9

Stopa wypłaty dywidendy dla Grupy (%)** ................................................... 39,4/45,5 49,2  51,1  66,4

Źródło: Spółka 
_________________________________ 
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010, postanawiając o przeznaczeniu 
zysku netto Spółki za 2010 r., w kwocie 63.149.188 zł, w taki sposób, że: (i) osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 1 lipca 2011 r. otrzymają dywidendę w 
wysokości 0,37 zł na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do 15 lipca 2011 r., (ii) pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto Spółki za rok 2010 
zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.  
** Przy założeniu, że w dniu dywidendy liczba Akcji Istniejących jest taka sama jak w dniu 30 kwietnia 2011 r. i wynosi 136.678.761 / Przy założeniu 
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K., braku emisji innych akcji przez Spółkę niż Akcje Istniejące na dzień 30 
kwietnia 2011 r.- liczba Akcji wynosi 157.941.581 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy 

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę 
m.in. rekomendację Zarządu w tym zakresie. W perspektywie najbliższych lat, przy założeniu, że nie wystąpią 
nadzwyczajne okoliczności, Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie co roku 
około 50% zysku netto Spółki na wypłatę dywidendy. Polityka wypłaty dywidendy będzie podlegała okresowym 
przeglądom Zarządu. 

Wpływ na rekomendację Zarządu co do wypłaty dywidendy i realizowaną przez Spółkę politykę w tym zakresie 
będzie miało wielu czynników dotyczących Spółki i Powiększonej Grupy oraz branży, w której działa, w tym 
przede wszystkim perspektywy dalszej działalności Powiększonej Grupy, wysokość zysków osiąganych w 
przyszłości, sytuacja finansowa Powiększonej Grupy i Spółki, poziom wskaźników płynności, plany ekspansji i 
realizowane programy inwestycyjne oraz wymogi prawa w zakresie powyższych elementów. 

Statut przewiduje możliwość wypłaty przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy. 

Statut nie zawiera ograniczeń dotyczących wypłaty dywidendy.  

Wypłata dywidendy podlega ograniczeniom przewidzianym w umowach kredytowych (zob. „Opis działalności 
Grupy” – „Istotne umowy”). 

Zasady wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy znajdują 
się w rozdziale „Prawa i obowiązki związane z Akcjami oraz Walne Zgromadzenia” – „Dywidenda”. 

Wszystkie Akcje, w tym Akcje Serii K po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, mają 
równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają 
do udziału w zysku Spółki od dnia ich nabycia (a w przypadku Akcji Serii K od dnia ich rejestracji w rejestrze 
przedsiębiorców KRS), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub 
odpowiednio w przypadku zaliczki na poczet dywidendy uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej) i ustalenia dnia 
dywidendy na dzień przypadający po dniu nabycia (bądź rejestracji) Akcji Serii K. 

Od uzyskanych na terytorium Polski przychodów z dywidend pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w 
wysokości 19% uzyskanego przychodu. Szczegółowe informacje dotyczące opodatkowania dochodów 
uzyskiwanych z tytułu dywidend znajdują się w rozdziale „Opodatkowanie – Zasady opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych”. 
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KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami zawartymi w rozdziale 
„Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”, w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych wraz z 
załączonymi informacjami dodatkowymi, jak również z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w 
pozostałych rozdziałach Prospektu. 

Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zarząd oświadcza, iż w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Powiększoną Grupę jest 
wystarczający dla pokrycia przez nią bieżących potrzeb i prowadzenia działalności w okresie co najmniej 12 
miesięcy od Daty Prospektu. 

Kapitalizacja i zadłużenie 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanej kapitalizacji i zadłużenia Grupy na dzień 
31 marca 2011 r. 

Kapitalizacja i zadłużenie  (w mln zł) 
(niezbadane) 

Zadłużenie   

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem (krótkoterminowe zobowiązania finansowe ogółem) ............................................................  117,0 

Gwarantowane/zabezpieczone*............................................................................................................................................................  86,1 

Niegwarantowane/niezabezpieczone ....................................................................................................................................................  30,9 

Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego) .............................................  286,7 

Gwarantowane/zabezpieczone*............................................................................................................................................................  286,7 

Niegwarantowane/niezabezpieczone ....................................................................................................................................................  - 

Kapitał własny ...........................................................................................................................................................................................  468,7 

Kapitał podstawowy..............................................................................................................................................................................  136,7 

Akcje własne .........................................................................................................................................................................................  (1,12) 

Kapitał zapasowy ..................................................................................................................................................................................  177,5 

Kapitał rezerwowy ................................................................................................................................................................................  12,9 

Strata z wyceny transakcji zabezpieczających......................................................................................................................................  (4,6) 

Niepodzielony wynik finansowy** ......................................................................................................................................................  147,4 

Udziały niekontrolujące ........................................................................................................................................................................  - 

Razem .........................................................................................................................................................................................................  872,4 

Zadłużenie netto   

A. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym:.......................................................................................................................................  78,4 

B. Aktywa przeznaczone do obrotu ............................................................................................................................................................  - 

C. Płynność (A+B) .....................................................................................................................................................................................  78,4 

D. Bieżące należności finansowe (do 12 miesięcy)....................................................................................................................................  - 

E. Zadłużenie krótkoterminowe (do 12 miesięcy)......................................................................................................................................  117,0 

F. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (E-D-C) ....................................................................................................................  38,5 

G. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto ........................................................................................................................................  286,7 

H. Zadłużenie finansowe netto (G+F) .....................................................................................................................................................  325,2 

Źródło: Spółka 
* Obejmuje przede wszystkim zastawy rejestrowe na zapasach, udziałach/akcjach w Spółkach Premium Distributors lub środkach trwałych w leasingu 
finansowym. 

** Niepodzielony wynik finansowy obejmuje następujące pozycje: 

Niepodzielony wynik finansowy  (w mln zł) 
(niezbadane) 

Niepodzielony wynik finansowy...............................................................................................................................................................  147,4 

Zysk z lat ubiegłych ..............................................................................................................................................................................  138,6 

Zysk netto bieżącego roku ....................................................................................................................................................................  8,8 

Od dnia 31 marca 2011 r. nie zaszły znaczące zmiany w kapitalizacji, zadłużeniu i płynności Grupy. 
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Zadłużenie pośrednie i warunkowe 

Informacje na temat zadłużenia pośredniego i warunkowego znajdują się w rozdziale „Przegląd sytuacji 
operacyjnej i finansowej – Zobowiązania warunkowe”. 
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KURSY WYMIANY WALUT 

Dane finansowe zamieszczone w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych, jak również inne dane 
zamieszczone w Prospekcie, są podawane w złotym jako walucie funkcjonalnej Grupy po ewentualnym 
przeliczeniu na złote. 

W poniższych tabelach przedstawiono ogłoszone przez NBP, we wskazanych okresach, kursy średnie, najwyższe 
oraz najniższe, a także kurs na koniec okresu dla transakcji walutowych pomiędzy złotym a wskazanymi 
walutami. Kursy walutowe stosowane przy sporządzaniu Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych, jak 
również przy opracowywaniu innych danych zmieszczonych w Prospekcie, mogły różnić się do kursów 
przedstawionych w poniższych tabelach. Spółka nie może zapewnić, że wartość złotego w rzeczywistości 
odpowiadała lub mogła odpowiadać wartości danej waluty wskazanej poniżej ani że złoty był przeliczany lub 
wymieniany na daną walutę po wskazanym poniżej kursie. 

Kurs wymiany PLN do EUR 

 Kurs PLN/EUR 

 Kurs średni  Kurs najwyższy  Kurs najniższy  Na koniec okresu

2007...................................................................................... 3,783 3,939 3,570  3,582

2008...................................................................................... 3,517 4,185 3,203  4,172

2009...................................................................................... 4,327 4,900 3,917 4,108

2010................................................................................ 201 3,995 4,177 3,836 3,960

I kwartał 2011 ...................................................................... 3,948 4,080 3,840 4,012

styczeń 2011......................................................................... 3,897 3,962 3,840  3,935

luty 2011 .............................................................................. 3,929 3,992 3,868  3,976

marzec 2011 ......................................................................... 4,017 4,080 3,961  4,012

kwiecień 2011 ...................................................................... 3,971 4,033 3,935 3,938

maj 2011............................................................................... 3.940 3,979 3,914 3,957

Źródło: NBP 

W dniu 14 czerwca 2011 r. kurs wymiany (sprzedaży) PLN do EUR ogłoszony przez NBP wynosił 3,934 zł za 
jedno EUR. 

Kurs wymiany PLN do USD 

 Kurs PLN/USD 

 Kurs średni  Kurs najwyższy  Kurs najniższy  Na koniec okresu

2007...................................................................................... 2,767 3,040 2,426 2,435

2008...................................................................................... 2,409 3,130 2,022 2,962

2009...................................................................................... 3,116 3,898 2,709 2,850

2010...................................................................................... 3,016 3,492 2,745 2,964

I kwartał 2011 ...................................................................... 2,888 3,027 2,823 2,823

styczeń 2011......................................................................... 2,915 3,027 2,828  2,885

luty 2011 .............................................................................. 2,879 2,922 2,823 2,877

marzec 2011 ......................................................................... 2,869 2,928 2,823  2,823

kwiecień 2011 ...................................................................... 2,747 2,846 2,650 2,650

maj 2011............................................................................... 2.742 2,819 2,646 2,747

Źródło: NBP 

W dniu 14 czerwca 2011 r. kurs wymiany (sprzedaży) PLN do USD ogłoszony przez NBP wynosił 2,720 zł za 
jeden USD. 
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KURS NOTOWAŃ AKCJI ISTNIEJĄCYCH 

Od dnia 4 lutego 2005 r. Akcje Istniejące są notowane na rynku podstawowym GPW pod symbolem „EUR” oraz 
są oznaczone następującym kodem ISIN w KDPW: PLEURCH00011. Walutą notowań Akcji Istniejących jest 
złoty. Akcje Istniejące zostały zakwalifikowane do indeksu mWIG40 (indeks 40 średnich spółek giełdowych). 

Poniższa tabela zawiera informacje o kursie notowań Akcji Istniejących (według kursu ostatniej transakcji na 
GPW) we wskazanych okresach. 

Okres Najwyższa cena w zł Najniższa cena w zł 

Rok zakończony 31 grudnia 2007 r. ...................................................................................... 12,25  7,20

Rok zakończony 31 grudnia 2008 r. ...................................................................................... 13,50  7,90

Rok zakończony 31 grudnia 2009 r. ...................................................................................... 16,45  7,25

Rok zakończony 31 grudnia 2010 r. ...................................................................................... 29,45  15,51

  

I kwartał 2007 r. ..................................................................................................................... 10,07  7,20

II kwartał 2007 r..................................................................................................................... 11,95  9,59

III kwartał 2007 r. .................................................................................................................. 11,89  8,76

IV kwartał 2007 r. .................................................................................................................. 12,25  9,50

  

I kwartał 2008 r. ..................................................................................................................... 13,50  9,50

II kwartał 2008 r..................................................................................................................... 13,50  11,30

III kwartał 2008 r. .................................................................................................................. 12,79  9,40

IV kwartał 2008 r. .................................................................................................................. 11,30  7,90

  

I kwartał 2009 r. ..................................................................................................................... 10,29  7,25

II kwartał 2009 r..................................................................................................................... 11,20  9,00

III kwartał 2009 r. .................................................................................................................. 14,74  10,00

IV kwartał 2009 r. .................................................................................................................. 16,45  13,50

  

I kwartał 2010 r. ..................................................................................................................... 19,60  15,79

II kwartał 2010 r..................................................................................................................... 22,50  18,50

lII kwartał 2010 r. .................................................................................................................. 27,19  20,70

lV kwartał 2010 r. .................................................................................................................. 29,45  22,90

styczeń 2011 r. ....................................................................................................................... 35,00  26,05

luty 2011 r. ............................................................................................................................. 32,30  28,60

marzec 2011 r......................................................................................................................... 31,75  28,01

kwiecień 2011 r...................................................................................................................... 33,95  30,60

maj 2011 r. ............................................................................................................................. 33,50  27,11

Źródło: GPW 

W dniu 13 czerwca 2011 r. kurs zamknięcia Akcji Istniejących na GPW wynosił 28,80 zł. 
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WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

Poniższe tabele zawierają wybrane dane finansowe na dzień oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 
odpowiednio 2010, 2009 i 2008 r. oraz na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. i 2010 
r., które pochodzą ze Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych. 

Niniejszy rozdział należy analizować łącznie z informacjami zawartymi w rozdziale „Przegląd sytuacji 
operacyjnej i finansowej”, „Istotne informacje – Prezentacja informacji finansowych i innych danych - 
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe i inne dane finansowe w Prospekcie” oraz informacjami zawartymi w 
Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych oraz informacjami zawartymi w Kwartalnym Skróconym 
Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym wraz z załączonymi informacjami dodatkowymi, jak również z 
innymi danymi finansowymi przedstawionymi w innych rozdziałach Prospektu. 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego rachunku zysków i strat we wskazanych 
okresach. 

 
 Okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca 
 Rok zakończony 31 grudnia 

  2011  2010  2010  2009  2008 

 
 (w tys. zł) 

(niezbadane) 
 (w tys. zł) 

(zbadane) 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży.......................................... 2.079.371,0 1.540.627,0 7.791.759,4 6.698.341,0 6.129.738,3 

Przychody ze sprzedaży towarów...................... 2.015.772,8 1.493.985,8 7.534.130,0 6.528.211,7 5.979.744,6 

Przychody ze sprzedaży usług ........................... 63.598,2 46.641,2 257.629,5 170.129,3 149.993,7 

Koszt własny sprzedaży.......................................... (1.878.455,0) (1.397.624,6) (6.990.493,7) (6.074.106,6) (5.588.547,3)

Koszt sprzedanych towarów .............................. (1.877.657,9) (1.396.734,2) (6.987.965,2) (6.054.914,8) (5.562.643,9)

Koszt sprzedanych usług.................................... (797,0) (890,3) (2.528,5) (19.191,8) (25.903,4)

Zysk brutto ze sprzedaży........................................ 200.916,1 143.002,4 801.265,7 624.234,3 541.190,9 

Koszty sprzedaży ............................................... (139.773,2) (91.491,7) (454.270,1) (344.623,8) (278.057,7)

Koszty ogólnego zarządu ................................... (49.924,4) (35.785,5) (161.771,2) (126.829,3) (137.047,2)

Zysk ze sprzedaży ................................................... 11.218,5 15.725,2 185.224,5 152.781,2 126.086,1 

Pozostałe przychody operacyjne........................ 8.054,8 5.180,3 26.051,3 25.311,6 15.212,9 

Pozostałe koszty operacyjne .............................. (4.718,2) (4.631,2) (40.830,3) (32.892,1) (25.795,6)

Zysk z działalności operacyjnej ............................. 14.555,0 16.274,3 170.445,5 145.200,8 115.503,4 

Przychody finansowe ......................................... 2.726,4 1.300,1 5.967,8 6.188,9 3.038,7 

Koszty finansowe............................................... (6.572,6) (2.305,7) (30.557,9) (21.449,4) (22.101,3)

Udział w zyskach (stratach) jednostek 
wycenianych metodą praw własności................

 
(998,0) (269,4) (517,8) (1.167,8) (1.753,4)

Zysk przed opodatkowaniem................................. 9.710,9 14.999,3 145.337,6 128.772,4 94.687,4 

Podatek dochodowy ........................................... (936,5) (1.521,8) (16.891,2) (26.250,7) (16.319,9)

Zysk netto z działalności kontynuowanej ............. 8.774,3 13.477,5 128.446,4 102.521,8 78.367,5 

Działalność zaniechana  

Zysk netto z działalności zaniechanej................ - - - - 88,8 

Zysk netto................................................................. 8.774,3 13.477,5 128.446,4 102.521,8 78.456,3 

Przypadający:  

Właścicielom Jednostki Dominującej................ 8.781,2 13.480,0 128.455,8 102.535,9 78.487,4 

Udziałom niekontrolującym............................... (6,9) (2,6) (9,4) (14,1) (31,1)

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 
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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów 
we wskazanych okresach. 

 
 Okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca 
 Rok zakończony 31 grudnia 

  2011  2010  2010  2009  2008 

 
 (w tys. zł) 

(niezbadane) 
 (w tys. zł) 

(zbadane) 

Zysk netto................................................................. 8.774,3  13 477,5  128.446,4  102.521,8  78.456,3 

Strata z wyceny transakcji zabezpieczających ......... - - - - (4.645,0)

Inne całkowite dochody netto za okres 
sprawozdawczy........................................................

 
- - - - (4.645,0)

Całkowite dochody ogółem..................................... 8.774,3  13 477,5  128.446,4  102.521,8  73.811,3 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na 
wskazane daty. 

  
Na dzień 31 

marca  Na dzień 31 grudnia 

  2011  2010  2009  2008 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane)  
(w tys. zł) 
(zbadane) 

Aktywa      

Aktywa trwałe (długoterminowe)........................................................... 833.692,6 811.253,3 458.818,4 402.993,9

Wartość firmy...................................................................................... 408.385,1 394.756,7 122.314,2 91.931,6

Wartości niematerialne ....................................................................... 142.002,7 144.167,0 139.619,8 125.939,4

Rzeczowe aktywa trwałe..................................................................... 233.893,2 233.868,1 187.586,5 171.739,2

Inwestycje w jednostkach zależnych .................................................. 9.259,7 - - -

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą 
praw własności .................................................................................... - 25,3 543,1 1.710,9

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe.................................... 5.300,3 6.353,0 87,0 102,0

Należności długoterminowe................................................................ 1.969,9 1.819,8 2.051,2 5.853,0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego .................... 30.260,5 27.577,4 6.124,5 3.996,7

Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe................ 2.621,1 2.685,8 492,2 1.721,2

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe).................................................... 1.313.076,9 1.591.727,3 933.433,7 841.029,3

Zapasy ................................................................................................. 573.692,1 634.924,8 365.785,2 312.265,1

Należności z tytułu dostaw i usług...................................................... 598.914,6 668.675,3 374.585,3 346.476,4

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego ....................... 5.996,,0 4.197,0 221,8 -

Pozostałe należności krótkoterminowe............................................... 32.164,7 57.560,5 30.477,2 32.454,4

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe................................... 3.117,9 3.000,0 - -

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................................. 20.754,1 11.869,7 4.912,3 5.684,0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................... 78.437,5 211.499,9 157.452,0 144.149,4

Aktywa razem........................................................................................... 2.146.769.4 2.402.980,6 1.392.252,2 1.244.023,2

     

Pasywa     

Kapitał własny.......................................................................................... 468.682,1 457.104,8 366.810,4 283.450,9

Kapitał własny przypadający właścicielom Jednostki 
Dominującej....................................................................................... 468.677,5 457.093,2 366.789,5 282.890,0

Kapitał zakładowy............................................................................... 136.657,8 136.429,8 134.704,7 130.777,6

Akcje własne ....................................................................................... (1.115,5) (1.115,5) (1.115,5) -

Kapitał zapasowy ................................................................................ 177.475,9 174.900,9 117.714,3 77.208,1
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Na dzień 31 

marca  Na dzień 31 grudnia 

  2011  2010  2009  2008 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane)  
(w tys. zł) 
(zbadane) 

Kapitał rezerwowy .............................................................................. 12.884,5 12.884,5 12.884,5 -

Strata z wyceny transakcji zabezpieczających.................................... (4.645,0) (4.645,0) (4.645,0) (4.645,0)

Niepodzielony wynik finansowy, w tym: ........................................... 147.419,9 138.638,6 107.246,5 79.549,4

Zysk z lat ubiegłych......................................................................... 138.638,6 10.182,8 4.710,7 1.062,0

Zysk netto bieżącego okresu............................................................ 8.781,2 128.455,8 102.535,9 78.487,4

Udziały niekontrolujące.................................................................... 4,7 11,5 20,9 560,9

Zobowiązania............................................................................................ 1.678.087,3 1.945.875,8 1.025.441,7 960.572,3

Zobowiązania długoterminowe........................................................ 313.702,5 306.904,3 49.558,8 48.263,4

Długoterminowe kredyty i pożyczki................................................... 264.586,2 256.586,2 - -

Długoterminowe zobowiązania finansowe......................................... 22.123,5 23.225,9 22.498,1 23.421,8

Pozostałe zobowiązania długoterminowe........................................... - 400,0 400,0 -

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ...................... 8.682,8 8.408,4 8.947,8 7.402,8

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych .......... 1.166,0 1.139,9 568,9 294,8

Pozostałe rezerwy długoterminowe .................................................... 17.144,0 17.144,0 17.144,0 17.144,0

Zobowiązania krótkoterminowe...................................................... 1.364.384,8 1.638.971,5 975.882,9 912.308,9

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki ................................................. 78.846,3 86.897,8 - 68.474,4

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe........................................ 38.118,0 39.453,9 37.265,1 32.752,7

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług................................................. 1.164.471,6 1.408.794,7 866.475,6 755.086,4

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego .................. 1.162,9 2.151,8 11.442,0 6.148,5

Inne zobowiązania krótkoterminowe.................................................. 21.295,1 45.181,7 19.977,5 18.462,9

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych.............................. 20.900,5 15.756,0 21.622,5 14.128,6

Rezerwy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe................. 39.590,5 40.695,7 19.100,2 17.255,3

Pasywa razem........................................................................................... 2.146.769,4 2.402.980,6 1.392.252,2 1.244.023,2

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku 
przepływów pieniężnych we wskazanych okresach. 

  
Za okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca  Za rok zakończony 31 grudnia 

  2011  2010  2010  2009  2008 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane)  
(w tys. zł) 
(zbadane) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej  

Zysk przed opodatkowaniem.................................... 9.710,9 14.999,3 145.337,6 128.772,4 94.767,0

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej.... (72.789,8) 29.777,4 219.504,7 198.040,0 235.433,2

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej  

Środki pieniężne netto wykorzystane w 
działalności inwestycyjnej ........................................ (38.979,3) (23.439,8) (413.629,0) (86.477,3) (169.873,3)

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej..... (21.293,3) (3.480,9) 248.172,3 (98.260,1) (52.871,8)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów ........................................................... (133.062,4) 2.856,78 54.048,0 13.302,6 12.688,2

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu ........................................................................ 211.499,9 157.451,96 157.452,0 144.149,4 131.461,2
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Za okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca  Za rok zakończony 31 grudnia 

  2011  2010  2010  2009  2008 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane)  
(w tys. zł) 
(zbadane) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec 
okresu ........................................................................ 78.437,5 160.308,75 211.499,9 157.452,0 144.149,4

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

Wybrane wskaźniki finansowe 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat kształtowania się wskaźnik EBITDA Grupy za okresy 
wskazane poniżej. 

  
Za okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca  Za rok zakończony 31 grudnia 

  2011  2010  2010  2009  2008 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane)  
(w tys. zł) 
(zbadane) 

EBITDA*.................................................................. 32.669,8 29.513,2 230.712,9 194.518,5 158.463,9

Źródło: Spółka 
* EBITDA składa się z zysku/(straty) operacyjnej powiększonej o amortyzację. EBITDA nie jest miernikiem zysku/(straty) operacyjnej, wyników operacyjnych lub 
płynności zgodnie z MSSF. EBITDA jest miernikiem używanym przez Grupę w zarządzaniu działalnością i według Spółki jest miernikiem powszechnie 
raportowanym oraz szeroko używanym przez inwestorów przy porównywaniu wyników na spójnej podstawie z pominięciem amortyzacji, która może się różnić 
istotnie, w zależności od stosowanych metod księgowych (szczególnie w przypadku dokonania akwizycji) lub innych czynników nieoperacyjnych. Miernik 
EBITDA został pokazany w Prospekcie, aby umożliwić pełną i kompleksową analizę wyników działalności Grupy w relacji do innych spółek. EBITDA nie 
powinien być rozpatrywany w oderwaniu od zysku/(straty) operacyjnej określanej zgodnie z MSSF lub jako substytut takiego zysku/(straty) operacyjnej, lub jako 
miernik wyników operacyjnych lub przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej określanych zgodnie z MSSF. Ten niezdefiniowany przez MSSF miernik nie 
powinien zastępować analizy rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych Grupy. EBITDA nie jest wskaźnikiem jednolicie definiowanym, 
nie jest porównywalny do EBITDA prezentowanych przez inne spółki. Z tego powodu, przedstawienie EBITDA Grupy może nie być porównywalne do podobnie 
oznaczonych mierników innych spółek. 
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PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ  

Poniższy przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej został przygotowany na podstawie skonsolidowanego 
rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego 
sprawozdania z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy na dzień i 
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r. oraz na 
podstawie skróconego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
z całkowitych dochodów, skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz skróconego 
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 
2011 r. i 2010 r. 

Niniejsze omówienie wyników z działalności operacyjnej, sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych 
Grupy należy analizować łącznie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi oraz innymi informacjami 
finansowymi znajdującymi się w pozostałych rozdziałach Prospektu. 

W związku z nabyciem w dniu 2 sierpnia 2010 r. Spółek Premium Distributors, począwszy od dnia 2 sierpnia 
2010 r. Grupa konsoliduje wyniki działalności operacyjnej, sytuacji finansowej oraz przepływy pieniężne Spółek 
Premium Distributors.  

Zwracamy uwagę, że w niniejszym rozdziale Prospektu dokonano analizy wyników Grupy Eurocash za lata 2009 
– 2008 bez uwzględnienia wyników z działalności operacyjnej, sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych 
Spółek Premium Distributors, które zostały przejęte przez Spółkę w dniu 2 sierpnia 2010 r., a zatem nie 
podlegały konsolidacji w powyższych okresach będących przedmiotem analizy. Natomiast wyniki Grupy 
Eurocash za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz odpowiednio na dzień 31 grudnia 2010 
r. uwzględniają wyniki działalności (od dnia 2 sierpnia 2010 r.), aktywa, pasywa oraz przepływy pieniężne 
Spółek Premium Distributors za wskazany powyżej okres albo na dzień 31 grudnia 2010 r. Wyniki Grupy 
Eurocash za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. oraz odpowiednio na dzień 31 marca 2011 r. 
uwzględniają wyniki działalności, aktywa, pasywa oraz przepływy pieniężne Spółek Premium Distributors za 
wskazany powyżej okres albo na wskazany powyżej dzień. Natomiast dane porównywalne Grupy Eurocash za 
okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r. oraz odpowiednio na dzień 31 marca 2010 r. nie 
uwzględniają wyników działalności, aktywów, pasywów oraz przepływów pieniężnych Spółek Premium 
Distributors za wskazany powyżej okres albo na wskazany powyżej dzień. 

W niniejszym rozdziale nie dokonano analizy wpływu Transakcji na historyczne wyniki finansowe Grupy. 

Niniejszy przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które 
odzwierciedlają aktualne poglądy i opinie Zarządu, i ze względu na swój charakter wiążą się z pewnymi 
ryzykami i niepewnością. Rzeczywiste wyniki Grupy mogą różnić się w sposób istotny od wyników 
przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości na skutek czynników omówionych poniżej oraz w 
innych rozdziałach Prospektu, w szczególności w rozdziale „Czynniki ryzyka” (zob. również „Istotne informacje 
– Stwierdzenia dotyczące przyszłości”). 

Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości i oszacowań, zgodnie z którymi zostały sporządzone 
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, znajduje się w niniejszym rozdziale w punkcie „Istotne zasady 
rachunkowości i oszacowania”. 

Dane liczbowe zamieszczone w niniejszym rozdziale zostały zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku. Opis 
sposobu prezentacji informacji finansowych w Prospekcie znajduje się w rozdziale „Istotne informacje” – 
„Prezentacja informacji finansowych i innych danych”. 

Informacje ogólne 

Grupa Eurocash jest jedną z największych w Polsce grup pod względem wartości sprzedaży oraz liczby 
placówek zajmujących się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i 
wyrobów tytoniowych. Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje swoją działalność na 
hurtowej dystrybucji towarów do klientów ze wszystkich istotnych segmentów tradycyjnego rynku hurtowego, 
w szczególności dla tradycyjnych sklepów detalicznych w całej Polsce. 

W swojej działalności Grupa Eurocash wykorzystuje szereg formatów dystrybucji, które przede wszystkim 
obejmują: 

• Hurtownie Cash & Carry – ogólnopolską sieć dyskontowych hurtowni typu Cash & Carry pod marką 
„Eurocash Cash & Carry”, w ramach której funkcjonuje program lojalnościowy dla sklepów sieci 
„abc”; 
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• Delikatesy Centrum – system franczyzowy dla sklepów detalicznych pod markami „Delikatesy 
Centrum” oraz System Franczyzowy IGA; 

• KDWT – aktywną dystrybucję wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych za pośrednictwem 
KDWT; oraz 

• Eurocash Dystrybucja – zaopatrzenie dla sieci restauracji i hoteli oraz stacji benzynowych w ramach 
Eurocash Gastronomia oraz Eurocash Dystrybucja. 

Poza wskazaną powyżej działalnością podstawową, Grupa Eurocash dystrybuuje również elektroniczne usługi 
finansowe poprzez sieć około 4,3 tys. (na dzień 31 marca 2011 r.) terminali znajdujących się w sklepach na 
terenie całego kraju poprzez PayUp, który oferuje między innymi doładowania telefonów komórkowych, 
płatności rachunków i akceptację kart płatniczych. 

Ponadto, w związku z przejęciem w dniu 2 sierpnia 2010 r. Spółek Premium Distributors, Grupa Eurocash stała 
się wiodącym pod względem wartości sprzedaży dystrybutorem napojów alkoholowych w Polsce, oferując 
szeroką gamę napojów alkoholowych obejmującą ponad 700 marek. 

Grupa oferuje swoim klientom szereg form współpracy za pośrednictwem określonych formatów dystrybucji w 
ramach: 

Segmentu hurtu tradycyjnego 

• małym i średnim sklepom detalicznym, poszukującym zaopatrzenia w produkty FMCG przy 
zapewnieniu odpowiedniego poziomu rentowności w pobliżu miejsca prowadzenia działalności bez 
konieczności zapewnienia dostaw towarów – Hurtownie Cash & Carry oraz program lojalnościowy 
sklepów należących do sieci „abc”; 

• sklepom detalicznym poszukującym kompleksowej dostawy towarów – sieć franczyzową Delikatesów 
Centrum; 

Segmentu aktywnej dystrybucji 

• klientom poszukującym specjalistycznych dostaw określonych kategorii produktów: 

• wyrobów tytoniowych i towarów impulsowych (sklepom detalicznym, kioskom, itp.) – 
dystrybucję za pośrednictwem KDWT,  

• napojów alkoholowych – dystrybucję napojów alkoholowych za pośrednictwem Spółek 
Premium Distributors; oraz 

• sieciom restauracyjnym, sieciom hotelarskim oraz sieciom stacji benzynowych poszukującym 
kompleksowej dostawy określonych produktów, a także wysokiej jakości obsługi – dystrybucję 
w ramach Eurocash Dystrybucja. 

Na dzień 31 marca 2011 r. sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała 126 Hurtowni Cash & Carry 
oraz 3 hurtownie Batna, do sieci Delikatesów Centrum należało 566 supermarketów, do Systemu 
Franczyzowego IGA 163 supermarkety, natomiast sieć „abc” obejmowała 4.035 lokalnych sklepów 
spożywczych. Ponadto, w ramach działalności dystrybucyjnej KDWT Grupa dostarczała wyroby tytoniowe i 
produkty impulsowe łącznie do około 23,5 tys. klientów, a w ramach działalności dystrybucyjnej Eurocash 
Dystrybucji Grupa dostarczała wyroby tytoniowe i produkty impulsowe w segmencie stacji benzynowych i sieci 
restauracji do około 1.237 punktów dostawy (dane operacyjne na dzień 31 marca 2011 r.). Ponadto, Spółki 
Premium Distributors dostarczały napoje alkoholowe na terytorium całej Polski: w szczególności wyroby 
spirytusowe, piwo oraz wino, do około 20 tys. punktów sprzedaży z 85 oddziałów regionalnych w całej Polsce. 
Według stanu na ten dzień sieć sklepów detalicznych należących do PHS obejmowała 32 sklepy spożywcze. 

Działalność Grupy Eurocash koncentruje się na obszarze Polski. 

Czynniki ogólne mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy 

Następujące czynniki mają w szczególności wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy oraz na jej sytuację 
finansową: (i) sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie, (ii) konkurencja na rynku produktów FMCG 
w Polsce, (iii) wzrost skali działalności Grupy, (iv) zmiany w strukturze rynku hurtowej dystrybucji produktów 
żywnościowych, (v) sezonowość, (vi) optymalizacja kosztów Grupy, (vii) rozwój sprzedaży krzyżowej, (viii) 
otoczenie regulacyjne oraz (ix) akwizycje. 

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki finansowe i operacyjne oraz sytuację finansową Grupy w latach 
2008-2010, w I kwartale 2011 r. oraz w okresie po 31 marca 2011 r. omówiono poniżej. W ocenie Zarządu, 
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czynniki te miały i mogą mieć w przyszłości wpływ na działalność, wyniki operacyjne i finansowe, sytuację 
finansową oraz perspektywy rozwoju Grupy i opisują trendy, którym – w ocenie Spółki – będzie podlegał rynek 
dystrybucji produktów żywnościowych w Polsce, w szczególności hurtowy, oraz działalność Grupy, w 
szczególności do końca 2011 r. 

Szczegółowa analiza rzeczywistego wpływu opisanych poniżej czynników na konkretne pozycje 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy 
we wskazanych okresach oraz we wskazanych datach została przedstawiona w niniejszym rozdziale w punktach 
„Wynik finansowy” oraz „Kapitał obrotowy”. 

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie 

Działalność Grupy Eurocash koncentruje się na obszarze Polski. Z tego względu warunki makroekonomiczne w 
Polsce, takie jak wzrost PKB, wysokość stóp procentowych i kursów wymiany walut, wysokość bezrobocia, 
dochody gospodarstw domowych oraz sytuacja finansowa przedsiębiorstw istotnie wpływają na popyt na 
produkty i usługi oferowane przez Grupę Eurocash oraz na kształtowanie się cen produktów FMCG, a zatem 
mają istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy, w tym przychody ze sprzedaży Grupy oraz koszt własny 
sprzedaży. 

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe dane makroekonomiczne dotyczące Polski za lata 2010, 2009 i 
2008.  

  2010  2009  2008 

Realny wzrost PKB (w %) ..............................................................................................   3,8* 1,6 5,1

Wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (w %) .................................   2,6 3,5 4,2

Bezrobocie rejestrowane** (w %) ..................................................................................   12,3 12,1 9,5

Źródło: GUS 
_____________________________ 
*pierwszy szacunek wartości PKB (Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 13 maja 2011 r.) 
** Stan na koniec roku. 

Według pierwszego szacunku wartości PKB w 2010 r. opublikowanego przez GUS w dniu 13 maja 2011 r., w 
2010 r. PKB wzrósł realnie o 3,8% w porównaniu z 2009 r. (w cenach bieżących roku poprzedniego). W 2009 r. 
w porównaniu z 2008 r. wzrost PKB wyniósł 1,6%. Natomiast według wstępnych szacunków GUS 
opublikowanych w dniu 28 stycznia 2011 r., w 2010 r. popyt krajowy wzrósł o 3,9% przy wzroście PKB o 3,8% 
podczas gdy w 2009 r. popyt krajowy obniżył się realnie o 1,0% przy wzroście PKB o 1,6%. Spożycie ogółem w 
2010 r. przekroczyło poziom z 2009 r. o 3,2%. W tym samym stopniu zwiększyło się spożycie indywidualne. W 
2009 r. wzrost wyniósł odpowiednio 2,0% oraz 2,1%. Według wstępnych szacunków GUS, w grudniu 2010 r. 
stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 12,3%, co oznacza wzrost o 0,2% w porównaniu z analogicznym 
okresem 2009 r. W 2010 r. w sektorze przedsiębiorstw utrzymywał się wzrost przeciętnego wynagrodzenia 
ogółem (brutto) w porównaniu z 2009 r. 

Od przystąpienia Polski do UE tj. od 1 maja 2004 r. do 2008 r. polska gospodarka rozwijała się bardzo 
dynamicznie przy inflacji (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie poniżej 4,2%, 
spadającym bezrobociu, stabilnym popycie krajowym oraz rosnącym przeciętym wynagrodzeniu. Spowolnienie 
gospodarcze w Polsce, które rozpoczęło się w połowie 2008 roku i było spowodowane światowym kryzysem na 
rynkach finansowych zapoczątkowanym pod koniec 2007 r. i częściowo związanym z kryzysem na 
amerykańskim rynku kredytów hipotecznych o najniższym ratingu, zasadniczo przełożyło się na zachowania 
dostawców Grupy oraz konsumentów w Polsce. Jednakże z uwagi na wzrost skali działalności Grupy, rynek 
działalności Grupy oraz model biznesu Grupy nie miało to istotnego wpływu na wyniki finansowe Grupy za 
2008, 2009 r. i 2010 r. 

W ocenie Spółki, w 2011 r. gospodarka Polski odnotuje wzrost większości danych makroekonomicznych. 

Od przystąpienia Polski do UE odnotowuje się wzrost rok do roku wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, w szczególności cen żywności oraz napojów bezalkoholowych, jak również napojów 
alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Tendencja ta utrzymała się również w analizowanym okresie. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 
odniesieniu do wskazanych produktów oraz we wskazanych latach. 

  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010 

  rok poprzedni = 100 

Ogółem, w tym:........................................... 101,8 101,1 104,3 102,4 101,1 103,2 105,2 103,5 102,6
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  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010 

  rok poprzedni = 100 

żywność i napoje bezalkoholowe......... 99,3 99,0 106,3 102,1 100,6 104,9 106,1 104,1 102,7

napoje alkoholowe i wyroby 
tytoniowe.............................................. 102,3 97,8 102,6 102,7 101,7 103,3 106,4 109,4 105,0

Źródło: GUS 

Według danych GUS, w I kwartale 2011 r. wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do IV 
kwartału 2010 r. wyniósł 102,1 (wzrost cen o 2,1%), a w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. – o 3,8%. 
Największy wzrost odnotowała żywność (o 4,0%) oraz towary i usługi związane z transportem (o 3,4%). 

Średnie miesięczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w 2010 r. wyniosło 0,25% (wobec 0,29% w 2009 r.). W 
ocenie Spółki wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 r. będzie również wykazywał tendencje 
wzrostowe w porównaniu z 2010 r. 

Konkurencja na rynku produktów żywnościowych w Polsce 

Polski rynek dystrybucji artykułów żywnościowych, w tym rynek dystrybucji hurtowej produktów FMCG, 
charakteryzuje się rozproszeniem oraz silną konkurencyjnością, przede wszystkim w zakresie cen oraz oferty 
produktowej. Poziom konkurencji na polskim rynku dystrybucji produktów żywnościowych oraz istotne zmiany 
w tym zakresie, a także zachodzący proces konsolidacji rynku, w połączeniu z szeregiem innych czynników, 
mają znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy, w tym w szczególności na marżę EBITDA. 

W następstwie zwiększającej się konkurencji, niektórzy uczestnicy rynku dystrybucji artykułów żywnościowych 
stosują bardzo agresywny marketing i politykę cenową. W związku z tym, Grupa Eurocash, aby pozostać 
konkurencyjną, musi dostosowywać ceny niektórych produktów, co wpływa na działalność, sytuację finansową i 
wyniki finansowe Grupy, w tym również w 2011 r. 

Wzrost skali działalności Grupy 

Realizując strategię wzrostu, od 2004 r. Grupa rozszerza działalność w szczególności przez ekspansję 
terytorialną w ramach poszczególnych formatów dystrybucji oraz zwiększanie sprzedaży w ramach 
pojedynczych placówek. Od 2006 r. Grupa bierze aktywny udział w konsolidacji rozdrobnionego rynku hurtowej 
dystrybucji produktów FMCG. Na wysokość kosztów działania Grupy miała wpływ decyzja o modernizacji i 
remodelingu Hurtowni Cash & Carry oraz Delikatesów Centrum. W latach 2008-2010 Grupa inwestowała w 
rozbudowę sieci Hurtowni Cash & Carry, Delikatesów Centrum i sieci sklepów „abc”, co doprowadziło do 
wzrostu kosztów działania Grupy oraz jej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.  

W następstwie przejęć Grupa rozszerza skalę działalności o kolejne formaty dystrybucyjne. Z uwagi na skalę 
działalności Grupy, zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak i wartości obrotów, oraz centralizację 
procedur zakupowych (gdzie w przeważającej części zakupy produktów FMCG dla całej Grupy są dokonywane 
przez Spółkę, poza nabywaniem wyrobów tytoniowych dla Grupy, za co odpowiada KDWT) oraz 
sprzedażowych, Grupa posiada znaczną siłę zakupową, co z kolei umożliwia jej zaoferowanie konkurencyjnej 
oferty produktowej i cenowej dla swoich klientów. 

W tabelach poniżej przedstawiono informacje na temat liczby Hurtowni Cash & Carry, Delikatesów Centrum 
oraz sieci sklepów „abc” na wskazane daty. 

 Na dzień 31 marca  

 2011 2010 
Zmiana 31 marca 

2011/31 marca 2010  
Zmiana 31 marca 

2011/31 grudnia 2010

Hurtownie Cash & Carry .................................................................  126/129* 118/121* 8/8  0

Delikatesy Centrum .........................................................................  566 480 86  5

Sieć sklepów „abc” ..........................................................................  4.035 3.566 469  45

  Na dzień 31 grudnia  

  2010 2009 2008 Zmiana 2010/2009  Zmiana 2009/2008

Hurtownie Cash & Carry ................................................ 126/129* 117/120* 111 9/12*  6/9*

Delikatesy Centrum ........................................................ 561 466 376 95  90

Sieć sklepów „abc” ......................................................... 3.990 3.424 2.836 566  588

Źródło: Spółka 
* Liczba uwzględniająca również 3 hurtownie cash & carry Batna nabyte przez Grupę w związku z przejęciem spółki Batna w listopadzie 2009 r. 

Wydatki inwestycyjne i ich skutki dla działalności Grupy miały wpływ na zysk po opodatkowaniu Grupy oraz 
na wartość jej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Z drugiej strony rozbudowa sieci 
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Hurtowni Cash & Carry, Delikatesów Centrum i sieci sklepów „abc” zwiększyła możliwości sprzedażowe 
Grupy i miała pozytywny wpływ na przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę i udział w rynku. 

Spółka przewiduje, że do końca 2011 r. zwiększy się liczba Hurtowni Cash & Carry, Delikatesów Centrum oraz 
sklepów należących do sieci „abc”. Ponadto, w 2011 r. dalszy wzrost organiczny Grupy nastąpi w związku z 
przejęciem Spółek Tradis oraz spółki Pol Cater Holding sp. z o.o. 

Szczegółowe informacje na temat wydatków inwestycyjnych Grupy związanych z rozbudową sieci placówek w 
ramach poszczególnych formatów dystrybucji znajdują się w niniejszym rozdziale w punkcie „Nakłady 
inwestycyjne” oraz „Inwestycje bieżące i planowane” poniżej. 

Zmiany w strukturze rynku dystrybucji artykułów żywnościowych 

Sytuacja na polskim rynku dystrybucji artykułów żywnościowych, w szczególności na rynku hurtowej 
dystrybucji artykułów żywnościowych, w tym w segmencie sprzedaży wyrobów tytoniowych, ma istotny wpływ 
na zysk brutto ze sprzedaży Grupy. 

W okresie ostatnich kilkunastu lat model funkcjonowania handlu detalicznego w Polsce podlegał głębokim 
przeobrażeniom. W strukturze obrotów polskiego handlu produktami FMCG wzrósł udział nowoczesnych form 
handlu (hipermarketów, supermarketów, sieci dyskontowych) kosztem handlu tradycyjnego (zob. rozdział 
„Otoczenie rynkowe”). Ponadto, w tym samym okresie z uwagi na dość duże rozproszenie spowodowane przede 
wszystkim niewielkimi barierami wejścia, rynek dystrybucji artykułów żywnościowych, w tym przede 
wszystkim rynek dystrybucji hurtowej produktów FMCG w Polsce, podlegał postępującej konsolidacji, czego 
efektem jest zmiana struktury tego rynku w następstwie eliminacji mniejszych i słabszych finansowo podmiotów 
oraz powstawanie podmiotów, których skala działalności pozwala skutecznie konkurować na rynku dystrybucji 
produktów żywnościowych w Polsce. 

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce spadła sprzedaż (pod względem ilościowym) wyrobów tytoniowych. 
Spadek ten spowodowany był kilkoma czynnikami, m.in. podwyżkami podatku akcyzowego wpływającymi 
bezpośrednio na cenę wyrobów tytoniowych, wprowadzeniem restrykcyjnej regulacji ograniczającej możliwość 
ich reklamowania, jak również zakrojonymi na szeroką skalę kampaniami antynikotynowymi zachęcającymi do 
rzucenia palenia. Miało to wpływ na przychody ze sprzedaży towarów generowane przez KDWT, w 
szczególności w 2009 r., jak również w 2010 r., w których znacznie obniżył się wolumen sprzedaży wyrobów 
tytoniowych przez Grupę. Zgodnie z przewidywaniami Spółki, trend spadkowy utrzyma się do końca 2011 r. 

Sezonowość 

Sprzedaż Hurtowni Cash & Carry oraz do Delikatesów Centrum podlega zmianom sezonowym i jest przede 
wszystkim uzależniona od poziomu popytu na towary konsumpcyjne oraz udziału danego formatu dystrybucji w 
rynku w ciągu roku. Największy poziom sprzedaży odnotowywany jest w miesiącach letnich (lipiec – sierpień) 
oraz pod koniec roku kalendarzowego. Najniższe poziomy sprzedaży są odnotowywane w miesiącach styczeń – 
luty. Sezonowość sprzedaży wynika głównie z określonych wzorców zachowań konsumentów (np. zwiększone 
zakupy w małych i średnich sklepach w okresie letnim związane są ze zwiększonym popytem na napoje). 

Podobnie jak w przypadku sprzedaży, poziom zapasów także podlega zmianom sezonowym i jest uzależniony 
przede wszystkim od wielkości sprzedaży w danym miesiącu. Wysoki stopień korelacji zmian poziomu zapasów 
i sprzedaży w kolejnych miesiącach wynika między innymi z charakterystyki produktów oferowanych w 
koszyku Hurtowni Cash & Carry oraz szybkiej rotacji towarów. Wskazany trend został odnotowany do Daty 
Prospektu i zgodnie z przewidywaniami Grupy będzie odnotowywany również do końca 2011 r. w następstwie 
akwizycji przeprowadzonych w 2010 r. i 2011 r. 

Rozwój sprzedaży krzyżowej 

Sprzedaż krzyżowa jest jednym z głównych elementów strategii Grupy, stanowiąc kluczowe narzędzie 
utrzymania klientów oraz służąc zwiększaniu przychodów. Grupa oprócz prowadzenia specjalnych kampanii na 
rzecz rozwoju sprzedaży krzyżowej, podejmuje również szereg działań mających na celu promocję produktów i 
usług Grupy adresowanych do swoich klientów, wspartych specjalnymi narzędziami, które oceniają skłonność 
klientów do nabywania dodatkowych produktów lub podejmowania współpracy z Grupą w ramach nowych 
formatów dystrybucji. Ponadto, pozyskiwanie nowych formatów dystrybucji umożliwia Grupie sprzedaż 
krzyżową produktów oferowanych w innych formatach dystrybucji lub rozszerzenie współpracy w nowych 
formatach. Wskazany trend został odnotowany do Daty Prospektu i zgodnie z przewidywaniami Grupy będzie 
odnotowywany również do końca 2011 r. w następstwie akwizycji przeprowadzonych w 2010 r. i 2011 r. 

W następstwie akwizycji Grupa znacząco poszerzyła swoją bazę klientów. Udało jej się również zwiększyć 
poziom sprzedaży krzyżowej. Rozwój sprzedaży krzyżowej produktów i usług przez Grupę miał pozytywny 
wpływ na zysk z działalności operacyjnej. 
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Optymalizacja kosztów działalności Grupy 

W analizowanym okresie Grupa wprowadziła szereg inicjatyw mających na celu poprawę efektywności i 
skorygowanie bazy kosztowej w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe. Program redukcji kosztów 
miał istotny wpływ na wysokość kosztów działania Grupy. Ponadto, na wyniki działalności Grupy wpływają 
również działania związane z procesem reorganizacji i restrukturyzacji w ramach formatów dystrybucji (np. 
optymalizacja portfela klientów Eurocash Dystrybucja w I kwartale 2010 r.). Grupa przewiduje, że wskazany 
trend zostanie odnotowany również do końca 2011 r. w następstwie akwizycji przeprowadzonych w 2010 r. i 
2011 r., w szczególności związanych z nabyciem Spółek Premium Distributors oraz ewentualnym nabyciem 
Spółek Tradis. 

Grupa podejmuje działania mające na celu integrację formatów dystrybucyjnych na szczeblu centrum 
korporacyjnego Grupy i jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach Grupy oraz podmiotów 
przejmowanych w celu optymalizacji kosztów. Podejmowane działania obejmują, m.in. wdrażanie systemów i 
procedur centralizujących operacje w ramach Grupy, które wpływają na zmniejszenie w szczególności kosztów 
ogólnego zarządu Grupy, monitorowanie kapitału obrotowego Grupy, w szczególności poziomu zapasów oraz 
stanu i wartości braków inwentaryzacyjnych. 

Otoczenie regulacyjne 

Wspólnotowe oraz polskie przepisy prawa, zasady i interpretacje przepisów dotyczące rynku hurtowej 
dystrybucji produktów FMCG, w szczególności w zakresie akcyzy oraz ograniczeń związanych z wyrobami 
tytoniowymi i obrotem napojami alkoholowymi, podlegają nieustannemu rozwojowi i zmianom. Zmiany 
przepisów prawa oraz innych regulacji mają wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową oraz wyniki 
działalności operacyjnej i finansowej. W szczególności zwiększanie akcyzy z jednej strony wpływa na wzrost 
przychodów ze sprzedaży towarów Grupy, z drugiej strony skutkując zmniejszeniem wolumenu sprzedaży 
wyrobów tytoniowych. W kwietniu 2010 r. została uchwalona ustawa ograniczająca palenie w miejscach 
publicznych, która weszła w życie w listopadzie 2010 r. 

Istotne akwizycje oraz reorganizacje w ramach Grupy w latach 2008 – 2010 oraz w I kwartale 2011 r. 

Realizując przyjętą strategię, w latach 2008 – 2010 oraz w I kwartale 2011 r. Grupa dokonała następujących 
istotnych przejęć oraz reorganizacji w ramach Grupy.  

Nabycie Spółek Tradis 

W dniu 21 grudnia 2010 r Spółka zawarła z Emperią umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia Spółek Tradis. 
Szczegółowy opis Umowy Inwestycyjnej dotyczącej nabycia Spółek Tradis znajduje się w rozdziale „Cele 
emisji Akcji Serii K oraz Dopuszczenie Akcji Serii K” – „Przejęcie Spółek Tradis oraz emisja Akcji Serii K” 
powyżej. Warunkiem zamknięcia Transakcji jest uzyskanie stosownej zgody Prezesa UOKiK. 

Informacje na temat oczekiwanych synergii związanych z nabyciem Spółek Tradis zostały opisane w rozdziale 
„Cele emisji Akcji Serii K oraz Dopuszczenie Akcji Serii K” – „Oczekiwane synergie”. 

Nabycie Spółek Tradis spowoduje znaczącą zmianę brutto aktywów, pasywów i zysków Grupy w rozumieniu 
Rozporządzenia 809/2004. W związku z tym w Prospekcie zamieszczono Informacje Finansowe Pro Forma 
(zob. „Istotne informacje” – „Prezentacja informacji finansowych i innych danych” – „Informacje Finansowe 
Pro Forma”).  

W związku z Transakcją, w dniu 5 lutego 2011 r., Zarząd podjął Uchwałę Emisyjną, która została zatwierdzona 
przez Radę Nadzorczą w dniu 4 lutego 2011 r. Zob. „Cele emisji Akcji Serii K oraz Dopuszczenie Akcji Serii K” 
– „Przejęcie Spółek Tradis oraz emisja Akcji Serii K”. 

Nabycie 100% udziałów spółki Pol Cater Holding Sp. z o.o. 

W dniu 28 lipca 2010 r. Spółka zawarła ze spółką Dansk Cater A/S umowę przedwstępną zobowiązującą do 
zawarcia do dnia 30 czerwca 2011 r. umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce Pol Cater Holding Sp. z o.o. 
Zawarcie umowy sprzedaży zostało uzależnione od spełnienia się standardowych dla transakcji o podobnej 
wartości i charakterze warunków uzgodnionych w umowie przedwstępnej, w szczególności uzyskania przez 
Spółkę zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji. Zgoda ta została wydana w dniu 26 stycznia 2011 r. 
Zamknięcie transakcji nabycia udziałów Pol Cater Holding Sp. z o.o. nastąpiło w dniu 1 marca 2011 r. Spółka 
sfinansowała akwizycję ze środków własnych. 

Nabycie 100% udziałów spółki Pol Cater Holding Sp. z o.o. nie spowodowało znaczącej zmiany brutto 
aktywów, pasywów i zysków Grupy w rozumieniu Rozporządzenia 809/2004. Od dnia 1 marca 2011 r. wyniki 
finansowe spółki Pol Cater Holding Sp. z o.o. oraz sprawozdanie z jej sytuacji finansowej są konsolidowane 
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przez Spółkę i zostały odzwierciedlone w Skróconym Kwartalnym Skonsolidowanym Sprawozdaniu 
Finansowym  

Nabycie Spółek Premium Distributors i zawarcie umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. 

W dniu 2 sierpnia 2010 r. w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 8 kwietnia 2010 r. oraz po uzyskaniu w 
dniu 21 maja 2010 r. zgody Prezesa UOKiK na koncentrację, Spółka nabyła od Carey Agri International Poland 
Sp. z o.o., spółki kontrolowanej przez CEDC, 100% akcji lub udziałów w 14 Spółkach Premium Distributors – 
spółkach dystrybuujących napoje alkoholowe, działających przede wszystkim w obszarze dystrybucji hurtowej 
alkoholu w Polsce. Ostateczna cena nabycia Spółek Premium Distributors została ustalona na 385,9 mln zł, z 
czego 44,9 mln zł pochodziło ze środków własnych Spółki, natomiast około 341 mln zł z kredytu zaciągniętego 
w ING Banku Śląskim S.A. (zob. „Opis działalności Grupy” – „Istotne umowy” – „Umowy kredytowe”).  

Nabycie Spółek Premium Distributors umożliwia Grupie rozszerzenie działalności w zakresie dystrybucji 
napojów alkoholowych, w szczególności napojów alkoholowych z zawartością powyżej 18% alkoholu oraz 
uzyskanie pozycji wiodącego dystrybutora napojów alkoholowych w Polsce. 

Od dnia 2 sierpnia 2010 r. wyniki finansowe Spółek Premium Distributors oraz sprawozdanie z ich sytuacji 
finansowej są konsolidowane przez Spółkę i zostały odzwierciedlone w Skonsolidowanym Rocznym 
Sprawozdaniu Finansowym za 2010 r. oraz w Skróconym Kwartalnym Skonsolidowanym Sprawozdaniu 
Finansowym  

Nabycie 100% udziałów spółki Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) oraz połączenie ze Spółką 

W dniu 17 kwietnia 2008 r. Spółka nabyła 100% udziałów spółki Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane 
Polska). Spółka objęła faktyczną kontrolę nad Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) w dniu 30 
kwietnia 2008 r. W wyniku nabycia 100% udziałów spółki Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) 
działalność Grupy rozszerzyła się o dystrybucję produktów FMCG do stacji benzynowych, sieci restauracji, sieci 
hoteli oraz dużych sklepów spożywczych. Na dzień 30 kwietnia 2008 r. koszt nabycia udziałów spółki Eurocash 
Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) wyniósł 92,0 mln zł. W dniu 1 września 2010 r. nastąpiło połączenie 
spółki Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) ze Spółką poprzez przeniesienie całego majątku 
Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) na Spółkę. 

Pozostałe istotne akwizycje i reorganizacje w ramach Grupy 

Ponadto, w maju 2008 r. Spółka nabyła akcje spółki PayUp Polska stanowiące 49% kapitału zakładowego i 
uprawniające do 49% głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz 53,39% udziałów spółki Nasze Sklepy. 
Natomiast w listopadzie 2009 r. Spółka nabyła 100% udziałów spółki Batna, prowadzącej hurtownie Cash & 
Carry na terenie Warszawy. W maju 2010 r. Spółka nabyła kolejne udziały w spółce Nasze Sklepy, w wyniku 
czego jej udział w kapitale zakładowym Naszych Sklepów wzrósł do 97,09%. Ponadto, w dniu 1 lipca 2010 r. 
nastąpiło połączenie spółki Batna ze Spółką poprzez przeniesienie całego majątku Batna na Spółkę. 

W listopadzie 2008 r. Spółka sprzedała 100% udziałów w spółce zależnej Eurocash Detal Sp. z o.o. 

Połączenie z Batna 

W dniu 1 lipca 2010 r. nastąpiło połączenie spółki Batna ze Spółką poprzez przeniesienie całego majątku Batna 
na Spółkę. 

Rozwiązanie spółki Nasze Sklepy 

W dniu 5 lipca 2010 r. zwyczajne zgromadzenia wspólników spółki Nasze Sklepy podjęło decyzję o rozwiązaniu 
tej spółki i ogłoszeniu otwarcia jej likwidacji z dniem powzięcia przez wspólników powyższej uchwały. 
Dotychczasowa działalność spółki Nasze Sklepy została organizacyjnie włączona do Spółki. 

Wpływ istotnych akwizycji i reorganizacji w ramach Grupy na porównywalność danych finansowych 

W związku z powyższym skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2008 r. 
obejmuje również aktywa i pasywa spółki Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) oraz Nasze Sklepy, 
a rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2008 r. obejmuje przychody i koszty 
spółki Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) począwszy od dnia 1 maja 2008 r., natomiast od 14 
maja 2008 r. spółki Nasze Sklepy, a od 15 maja 2008 r. PayUp (metodą praw własności). Natomiast 
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 r. obejmuje również aktywa i 
pasywa spółki Batna a rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. obejmuje 
przychody i koszty spółki Batna począwszy od dnia 1 grudnia 2009 r. Ponadto, skonsolidowane sprawozdanie z 
sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r. obejmuje również aktywa i pasywa Spółek Premium Distributors 
a rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. obejmuje w 
szczególności przychody i koszty Spółek Premium Distributors począwszy od dnia 2 sierpnia 2010 r.  
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Natomiast skrócone kwartale skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2011 r. 
obejmuje również aktywa i pasywa spółki Pol Cater Holding Sp. z o.o., a rachunek zysków i strat za okres od 
dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. obejmuje w szczególności przychody i koszty tej spółki 
począwszy od dnia 1 marca 2011 r. 

Z zastrzeżeniami wskazanymi powyżej, na skutek żadnej z akwizycji opisanych powyżej nie nastąpiła znacząca 
zmiana brutto aktywów, pasywów i zysków Grupy w rozumieniu Rozporządzenia 809/2004. W ocenie Spółki, 
akwizycje opisane powyżej nie miały istotnego wpływu na porównywalność danych finansowych znajdujących 
się w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych. 

Istotne zdarzenia po 31 marca 2011 r. 

Pomiędzy 31 marca 2011 r. a Datą Prospektu nie nastąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji operacyjnej lub 
finansowej Grupy. 

Zmiana sposobu prezentacji danych finansowych 

W Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniu Finansowym za 2009 r. na podstawie MSR 39 Grupa rozpoznała 
aktywa i zobowiązania finansowe związane z programem finansowania franczyzobiorców w ramach faktoringu 
niepełnego. Program jest przeznaczony do pomocy franczyzobiorcom w finansowaniu ich zakupów od spółek z 
Grupy Eurocash. Na 31 grudnia 2009 r. wartość programu wyniosła 30,1 mln zł, natomiast na dzień 30 czerwca 
2010 r. wartość programu wyniosła 27,1 mln zł 

W celu zapewnienia porównywalności danych przedstawionych w Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniu 
Finansowym za 2009 r. Grupa dokonała odpowiednich zmian w Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniu 
Finansowym za 2008 r. Natomiast w celu zapewnienia porównywalności danych przedstawionych w Skróconym 
Półrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2010 r. Grupa dokonała odpowiednich zmian w 
skróconym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień i za okres 
zakończony 30 czerwca 2009 r. Zmiany te dotyczyły pozycji należności i zobowiązań krótkoterminowych. 
Zmiany te dotyczyły pozycji należności i zobowiązań krótkoterminowych. 

Ponadto, w wyniku korekty początkowego prowizorycznego rozliczenia ceny nabycia Eurocash Dystrybucja 
(dawniej: McLane Polska) dokonanej w trakcie jednorocznego okresu wyceny, Grupa dokonała zmiany 
odpowiednich danych porównawczych, tak jakby właściwe rozliczenie ceny nabycia miało miejsce na dzień 
nabycia spółki Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska), tj. na dzień 30 kwietnia 2008 r. Zmiany te 
dotyczyły korekty wartości firmy, pozostałych wartości niematerialnych oraz rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. 

Wpływ reklasyfikacji na Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2008 r. w porównaniu z kwotami 
pierwotnie wykazanymi przedstawiono w tabeli poniżej. 

  
Wartość 

historyczna  
Wartość 

przekształcenia  
Wartość po 

przekształceniu 

  
(w tys. zł) 
(zbadane) 

Na dzień 31 grudnia 2008 r.    

Wartość firmy .................................................................................................................. 68.522,7  23.408,9  91.931,6

Wartości niematerialne .................................................................................................... 154.839,3  (28.899,9)  125.939,4

Należności z tytułu dostaw i usług .................................................................................. 321.212,7  25.263,8  346.476,4

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................................... 12.893,8  (5.491,0)  7.402,8

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe .................................................................... 7.489,0  25.263,8  32.752,7

Na dzień 31 grudnia 2007 r.     

Należności z tytułu dostaw i usług .................................................................................. 220.114,0  20.135,6  240.249,5

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe .................................................................... 2.520,6  20.135,6  22.656,1

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Powyższe zmiany nie mają wpływu na rachunek zysków i strat oraz wyliczenie zysku na jedną akcję. 

Ponadto, od dnia 1 stycznia 2010 r. Grupa zmieniła zasady ustalania wyceny zapasów na metodę średniej 
ważonej cen, co znajduje odzwierciedlenie w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej. W 
Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniu Finansowym za 2009 r. zapasy zostały wycenione według zasady 
„pierwsze weszło - pierwsze wyszło” (FIFO). Wpływ zmiany zasad wyceny na kapitał własny Grupy na dzień 1 
stycznia 2010 r. wyniósł (3,3) mln zł i został odniesiony na kapitał zapasowy. Według metody średniej ważonej 
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cenę nabycia lub koszt wytworzenia każdej pozycji oblicza się na podstawie średniej ważonej cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia podobnych pozycji zapasów na początek okresu oraz cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia podobnych pozycji zapasów zakupionych bądź wyprodukowanych w ciągu okresu.  

W związku z powyższym Grupa dokonała odpowiednich korekt w danych otwarcia na dzień 1 stycznia 2010 r. 
Korekty te przedstawiono poniżej: 

  
Wartość 

historyczna  
Wartość 

przekształcenia  
Wartość po 

przekształceniu 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane) 

Na dzień 1 stycznia 2010 r.    

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego..................................................... 6.124,5  782,7  6.907,2

Zapasy .............................................................................................................................. 365.785,2  (4.119,5)  361.665,7

Kapitał zapasowy ............................................................................................................. 117.714,3  (3.336,8)  114.377,4

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2010 r. 

Ze względu na fakt, że ustalenie zmiany zasad rachunkowości na wcześniejsze okresy sprawozdawcze jest 
niewykonalne w praktyce, Grupa nie korygowała pozostałych danych porównawczych. 

Wyjaśnienie wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego 
sprawozdania z sytuacji finansowej 

Poniżej zdefiniowano i wyjaśniono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz 
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej. 

Przychody ze sprzedaży usług 

Przychody ze sprzedaży usług obejmują przede wszystkim wynagrodzenie za świadczenie usług 
marketingowych na rzecz dostawców Grupy oraz opłaty franczyzowe. 

Koszt sprzedanych usług 

Koszt sprzedanych usług obejmuje w szczególności koszty Grupy związane ze świadczeniem usług 
marketingowych oraz z organizowaniem sieci franczyzowej, w szczególności koszty osobowe. 

Sprzedaż kredytowa 

Sprzedaż kredytowa obejmuje należności z tytułu dostaw towarów powstałe w wyniku zrealizowanych dostaw z 
odroczonym terminem płatności o okresie spłaty do 12 miesięcy. 

Należności od dostawców 

Należności od dostawców obejmują należności z tytułu usług powstałe w wyniku zrealizowanych usług (w 
szczególności marketingowych) o okresie spłaty do 12 miesięcy. 

Należności franczyzobiorców przekazane do finansowania 

Należności franczyzobiorców przekazane do finansowania obejmują należności faktoringowe przekazane do 
banku finansującego operacje z franczyzobiorcami. 

Wyniki działalności Grupy 

Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. w porównaniu do okresu 3 miesięcy zakończonego 
31 marca 2010 r. 

Poniższa tabela przedstawia wybrane informacje dotyczące wyników finansowych Grupy we wskazanych 
okresach. 

  
Okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca  

  2011  2010  

Zmiana 

  
(tys. zł) 

(niezbadane)  (%) 

Działalność kontynuowana    

Przychody ze sprzedaży............................................................................................................. 2.079.371,0 1.540.627,0   35,0

Przychody ze sprzedaży towarów......................................................................................... 2.015.772,8 1.493.985,8   34,9



 

53 

  
Okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca  

  2011  2010  

Zmiana 

  
(tys. zł) 

(niezbadane)  (%) 

Przychody ze sprzedaży usług .............................................................................................. 63.598,2 46.641,2   36,4

Koszt własny sprzedaży............................................................................................................. (1.878.455,0) (1.397.624,6)   34,4

Koszt sprzedanych towarów ................................................................................................. (1.877.657,9) (1.396.734,2)   34,4

Koszt sprzedanych usług....................................................................................................... (797,0) (890,3)   (10,5)

Zysk brutto ze sprzedaży........................................................................................................... 200.916,1 143.002,4   40,5

Koszty sprzedaży .................................................................................................................. (139.773,2) (91.491,7)   52,8

Koszty ogólnego zarządu ...................................................................................................... (49.924,4) (35.785,5)   39,5

Zysk ze sprzedaży ...................................................................................................................... 11.218,5 15.725,2   (28,7)

Pozostałe przychody operacyjne........................................................................................... 8.054,8 5.180,3   55,5

Pozostałe koszty operacyjne ................................................................................................. (4.718,2) (4.631,2)   1,9

Zysk z działalności operacyjnej ................................................................................................ 14.555,0 16.274,3   (10,6)

Przychody finansowe ............................................................................................................ 2.726,4 1.300,1   109,7

Koszty finansowe.................................................................................................................. (6.572,6) (2.305,7)   185,1

Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności..................... (998,0) (269,4)   270,5

Zysk przed opodatkowaniem.................................................................................................... 9.710,9 14.999,3   (35,3)

Podatek dochodowy .............................................................................................................. (936,5) (1.521,8)   (38,5)

Zysk netto.................................................................................................................................... 8.774,3 13.477,5   (34,9)

Przypadający:    

Właścicielom Jednostki Dominującej................................................................................... 8.781,2 13.480,0   (34,9)

Udziałom niekontrolującym.................................................................................................. (6,9) (2,6)   167,9

Źródło: Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Zysk brutto ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży 

W strukturze przychodów ze sprzedaży dominujący udział stanowią przychody ze sprzedaży towarów. 
W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2011 r. i 2010 r. przychody ze sprzedaży towarów stanowiły 
odpowiednio 96,9% i 97,0% przychodów ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży usług nie mają istotnego 
znaczenia dla przychodów ze sprzedaży Grupy. 

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 538,7 mln zł, czyli o 35,0%, do 2.079,4 mln zł w okresie trzech miesięcy 
zakończonym 31 marca 2011 r. w porównaniu z 1.540,6 mln zł w porównywalnym okresie 2010 r. głównie ze 
względu na wzrost przychodów ze sprzedaży towarów o 521,8 mln zł, czyli o 34,9%, do 2.015,8 mln zł w 
okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2011 r. w porównaniu z 1.494,0 mln zł w porównywalnym 
okresie 2010 r. Wzrost ten był przede wszystkim następstwem wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów oraz 
wzrostu przychodów ze sprzedaży usług w następujących formatach dystrybucji produktów FMCG w ramach 
Grupy: (i) Delikatesy Centrum wygenerowały o 101,4 mln zł (o 44,5%) więcej przychodów ze sprzedaży 
towarów i usług niż w porównywalnym okresie 2010 r. m.in. w związku z rozszerzeniem sieci Delikatesów 
Centrum o kolejne 89 sklepów, przeniesieniem do tego formatu dystrybucji części niezależnych sklepów 
obsługiwanych w I kwartale 2010 r. w ramach formatu Eurocash Dystrybucja oraz zwiększaniem wolumenu i 
wartości sprzedaży m.in. w związku ze wzrostem cen artykułów spożywczych) do dotychczasowych sklepów 
(Grupa odnotowała wzrost sprzedaży dla stałej liczby Delikatesów Centrum), a (ii) KDWT wygenerowało o 54,9 
mln zł (o 10,6%) więcej przychodów ze sprzedaży towarów i usług niż w porównywalnym okresie 2010 r. w 
szczególności w związku z optymalizacją portfela klientów Grupy polegającą m.in. na przeniesieniu do KDWT 
sprzedaży papierosów z Eurocash Dystrubucja oraz ze wzrostem sprzedaży produktów żywnościowych. 
Ponadto, wzrost przychodów ze sprzedaży był również spowodowany uwzględnieniem w przychodach ze 
sprzedazy towarów i usług w I kwartale 2011 r. przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez Spółki 
Premium Distributors, które w tym okresie wyniosły 452,12 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2010 r. 
przychody ze sprzedaży Spółek Premium Distributors nie były konsolidowane. 

Natomiast w pierwszym kwartale 2011 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 r. nastąpił spadek o 117,5 
mln zł (o 73,87%) przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez Eurocash Dystrybucja. Odnotowany 
spadek był przede wszystkim wynikiem działań związanych z procesem reorganizacji i restrukturyzacji w 
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ramach tego formatu dystrybucji, w szczególności optymalizacją portfela klientów polegającą m.in. na 
zmniejszeniu lub przeniesieniu do KDWT sprzedaży papierosów oraz zastąpieniu części dotychczasowych 
klientów (niezależnych sklepów) przez sklepy należące do sieci Delikatesy Centrum. Ponadto, Hurtownie Cash 
& Carry wygenerowały o 41,3 mln zł (o 5,6%) mniej przychodów ze sprzedaży towarów i usług niż w 
porównywalnym okresie 2010 r., w szczególności w następstwie połączeń i spadku sprzedaży do spółek Grupy 
Eurocash. 

Natomiast przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 17,0 mln zł, czyli o 36,4%, do 63,6 mln zł w okresie 
pierwszego kwartału 2011 r. w porównaniu do 46,6 mln zł w porównywalnym okresie 2010 r. Wzrost ten 
wynikał w głównej mierze ze zwiększenia skali działalności Grupy, w szczególności ze wzrostu opłat 
franczyzowych związanego z rozszerzaniem sieci Delikatesów Centrum oraz ze zwiększeniem wartości usług 
marketingowych świadczonych przez Grupę. 

Koszt własny sprzedaży 

W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2011 r. i 2010 r. koszt własny sprzedaży stanowił 
odpowiednio 90,3% i 90,7% przychodów ze sprzedaży. Koszt sprzedanych usług nie miał istotnego wpływu na 
koszt własny sprzedaży. 

Koszt własny sprzedaży wzrósł o 480,8 mln zł, czyli o 34,4%, do (1.878,5) mln zł w okresie trzech miesięcy 
zakończonym 31 marca 2011 r. w porównaniu z (1.397,6) mln zł w porównywalnym okresie 2010 r. głównie ze 
względu na wzrost kosztu sprzedanych towarów o 480,9 mln zł, czyli o 34,4%, do (1.877,7) mln zł w okresie 
pierwszego kwartału 2011 r. w porównaniu z (1.396,7) mln zł w okresie pierwszego kwartału 2010 r. Wzrost ten 
był przede wszystkim następstwem wzrostu skali działalności Grupy, przede wszystkim w związku z nabyciem 
Spółek Premium Distributors i konsolidacją generowanych przez nie kosztów sprzedanych towarów w I kwartale 
2011 r. (w I kwartale 2010 r. koszt własny sprzedaży Spółek Premium Distributors nie był konsolidowany), co 
przełożyło się na zwiększenie wolumenu i wartości nabywanych towarów. Koszt sprzedanych usług spadł o 0,09 
mln zł, czyli o 10,5%, do (0,8) mln zł za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. w porównaniu do 
(0,9) mln zł za porównywalny okres 2010 r., co wynikało przede wszystkim ze zmiany organizowania i 
zarządzania siecią franczyzową Grupy. 

W następstwie opisanych powyżej okoliczności zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 57,9 mln zł, czyli o 40,5%, do 
200,9 mln zł w okresie I kwartału 2011 r. w porównaniu z 143,0 mln zł w okresie I kwartału 2010 r. 

Koszty 

Koszty sprzedaży wzrosły o 48,3 mln zł, czyli o 52,8%, do (139,8) mln zł w okresie I kwartału 2011 r. w 
porównaniu do (91,5) mln zł w porównywalnym okresie 2010 r. Natomiast w tym samym okresie koszty 
ogólnego zarządu zwiększyły się o 14,1 mln zł, czyli o 39,5%, do (49,9) mln zł w I kwartale 2011 r. w 
porównaniu do (35,8) mln zł w I kwartale 2010 r. Powyższe wzrosty były przede wszystkim następstwem 
uwzględnienia w wynikach za I kwartał 2011 r. kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu 
zwiększonych w związku z nabyciem Spółek Premium Distributors i konsolidacją generowanych przez nie 
kosztów sprzedanych towarów w I kwartale 2011 r. (w I kwartale 2010 r. koszt własny sprzedaży Spółek 
Premium Distributors nie był konsolidowany). 

Zysk ze sprzedaży 

W następstwie opisanych powyżej okoliczności zysk ze sprzedaży zmniejszył się o 4,5 mln zł, czyli o 28,7%, do 
11,2 mln zł w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2011 r. w porównaniu do 15,7 mln zł w I 
kwartale 2010 r. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody operacyjne 

W pierwszym kwartale 2011 r. i 2010 r. pozostałe przychody operacyjne zostały głównie wygenerowane przez: 
obciążenia umowne za niewystawione faktury (odpowiednio 0,5 mln zł i 1,1 mln zł), pozostałą sprzedaż 
(odpowiednio 1,0 mln zł i 1,0 mln zł), podnajem powierzchni (odpowiednio 0,6 mln zł i 0,5 mln zł). Ponadto, w 
pierwszym kwartale 2011 r. pojawiły się przychody Spółek Premium Distributors związane głównie z 
rozwiązaniem rezerw na zapasy. 

Pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 2,9 mln zł, czyli o 55,5%, do 8,1 mln zł w I kwartale 2011 r. w 
porównaniu do 5,2 mln zł w porównywalnym okresie 2010 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany 
nabyciem Spółek Premium Distributors i konsolidacją w I kwartale 2011 r. pozostałych przychodów 
operacyjnych wygenerowanych przez te spółki oraz skuteczniejszą windykacją przeterminowanych należności. 
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Pozostałe koszty operacyjne 

W I kwartale 2011 r. i 2010 r. znaczna część pozostałych kosztów operacyjnych wynikała z kosztów braków 
inwentaryzacyjnych (odpowiednio 3,0 mln zł i 1,9 mln zł), kosztów odpisów na zapasy (odpowiednio 0,3 mln zł 
i 1,5 mln zł) oraz pojawieniem się w I kwartale 2011 r. kosztów Spółek Premium Distributors w zwiazku z 
nabyciem tych Spółek w dniu 2 sierpnia 2010 r. 

Pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2011 r. i 2010 r. utrzymały się na podobnym poziomie, osiągając (4,7) 
mln zł w I kwartale 2011 r. i (4,6) mln zł w I kwartale 2010 r.  

W następstwie wskazanych powyżej okoliczności, pozostałe przychody (koszty) operacyjne netto wzrosły o 2,8 
mln zł, czyli o 507,6%, do 3,3 mln zł za I kwartał 2011 r. w porównaniu do 0,5 mln zł za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2010 r. 

Zysk z działalności operacyjnej 

W następstwie opisanych powyżej okoliczności, zysk z działalności operacyjnej zmniejszył się o 1,7 mln zł, 
czyli o 10,6%, do 14,6 mln zł w I kwartale 2011 r. w porównaniu do 16,3 mln zł w I kwartale 2010 r. 

Pozostałe przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe 

W okresie I kwartału 2011 r. i 2010 r. przychody finansowe zostały głównie wygenerowane przez odsetki, które 
w I kwartale 2011 r. wyniosły 2,0 mln zł w porównaniu do 1,0 mln zł w I kwartale roku poprzedniego. 

Przychody finansowe wzrosły o 1,4 mln zł, czyli o 109,7%, do 2,7 mln zł w I kwartale 2011 r., w porównaniu do 
1,3 mln zł w porównywalnym okresie 2010 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany wzrostem 
przychodów z tytułu odsetek oraz pojawieniem się przychodów finansowych generowanych przez Spółki 
Premium Distributors. 

Koszty finansowe 

W okresie I kwartału 2011 r. i 2010 r. przeważający udział w kosztach finansowych miały odsetki, które 
wyniosły odpowiednio 6,2 mln zł oraz 1,8 mln zł. 

Koszty finansowe wzrosły o 4,3 mln zł, czyli o 185,1%, do (6,6) mln zł w I kwartale 2011 r., w porównaniu do 
(2,3) mln zł w I kwartale 2011 r., co wiązało się ze zwiększeniem zadłużenia Grupy, w szczególności poprzez 
zaciągnięcie kredytu w ING Banku Śląskim S.A. w wysokości 340,6 mln zł na częściowe sfinansowanie nabycia 
Spółek Premium Distributors.  

Zysk przed opodatkowaniem 

W rezultacie opisanych powyżej czynników zysk przed opodatkowaniem zmniejszył się o 5,3 mln zł, czyli o 
35,3%, do 9,7 mln zł za I kwartał 2011 r. w porównaniu z zyskiem przed opodatkowaniem w wysokości 15,0 
mln zł za I kwartał 2010 r. Spadek zysku przed opodatkowaniem był przede wszystkim spowodowany spadkiem 
zysku z działalności operacyjnej o 1,7 mln zł oraz wzrostem kosztów finansowych o 4,3 mln zł. 

Podatek dochodowy  

Grupa wykazała obciążenie podatkowe w wysokości 0.9 mln zł w rachunku zysków i strat w I kwartale 2011 r. 
w porównaniu z obciążeniem podatkowym w wysokości 1,5 mln zł za okres porównywalny 2010 r., co oznacza 
spadek o 0,6 mln zł, czyli o 38,5%. 

Obciążenie podatkowe w rachunku zysków i strat wynika z zastosowania stawki podatku dochodowego od osób 
prawnych w wysokości 19% do zysku przed opodatkowaniem, a także rozpoznania przejściowych różnic między 
wynikiem finansowym a podatkowym poprzez tworzenie aktywów lub rezerwy na podatek dochodowy. 

Zysk netto 

W rezultacie opisanych powyżej czynników zysk netto spadł o 4,7 mln zł, czyli o 34,9%, do 8,8 mln zł za okres 
trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. w porównaniu do 13,5 mln zł za porównywalny okres 2010 r. 
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Rok zakończony 31 grudnia 2010 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2009 r. 

Poniższa tabela przedstawia wybrane informacje dotyczące wyników finansowych Grupy we wskazanych 
okresach. 

  Rok zakończony 31 grudnia  

  2010  2009  Zmiana 

 
 (w tys. zł) 

(zbadane)  (%) 

Działalność kontynuowana    

Przychody ze sprzedaży........................................................................................... 7.791.759,4 6.698.341,0  16,3

Przychody ze sprzedaży towarów....................................................................... 7.534.130,0 6.528.211,7  15,4

Przychody ze sprzedaży usług ............................................................................ 257.629,5 170.129,3  51,4

Koszt własny sprzedaży........................................................................................... (6.990.493,7) (6.074.106,6) 15,1

Koszt sprzedanych towarów ............................................................................... (6.987.965,2) (6.054.914,8) 15,4

Koszt sprzedanych usług..................................................................................... (2.528,5) (19.191,8) (86,8)

Zysk brutto ze sprzedaży......................................................................................... 801.265,7 624.234,3  28,4

Koszty sprzedaży ................................................................................................ (454.270,1) (344.623,8) 31,8

Koszty ogólnego zarządu .................................................................................... (161.771,2) (126.829,3) 27,6

Zysk ze sprzedaży .................................................................................................... 185.224,5 152.781,2  21,2

Pozostałe przychody operacyjne......................................................................... 26.051,3 25.311,6  2,9

Pozostałe koszty operacyjne ............................................................................... (40.830,3) (32.892,1) 24,1

Zysk z działalności operacyjnej .............................................................................. 170.445,5 145.200,8  17,4

Przychody finansowe .......................................................................................... 5.967,8 6.188,9  (3,6)

Koszty finansowe................................................................................................ (30.557,9) (21.449,4) 42,5

Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności... (517,8) (1.167,8) (55,7)

Zysk przed opodatkowaniem.................................................................................. 145.337,6 128.772,4  12,9

Podatek dochodowy ............................................................................................ (16.891,2) (26.250,7) (35,7)

Zysk netto z działalności kontynuowanej .............................................................. 128.446,4 102.521,8  25,3

Działalność zaniechana    

Zysk netto z działalności zaniechanej................................................................. - - 

Zysk netto.................................................................................................................. 128.446,4 102.521,8  25,3

Przypadający:    

Właścicielom Jednostki Dominującej................................................................. 128.455,8 102.535,9  25,3

Udziałom niekontrolującym................................................................................ (9,4) (14,1) (33,3)

 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

Zysk brutto ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży 

W strukturze przychodów ze sprzedaży dominujący udział stanowią przychody ze sprzedaży towarów. W 2010 
r. i 2009 r. przychody ze sprzedaży towarów stanowiły odpowiednio 96,7% i 97,5% przychodów ze sprzedaży. 
Przychody ze sprzedaży usług nie mają istotnego znaczenia dla przychodów ze sprzedaży Grupy. 

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 1.093,4 mln zł, czyli o 16,3%, do 7.791,8 mln zł w okresie 12 miesięcy 2010 
r. w porównaniu z 6.698,3 mln zł w 2009 r. głównie ze względu na wzrost przychodów ze sprzedaży towarów o 
1.005,9 mln zł, czyli o 15,4%, do 7.534,1 mln zł w okresie 12 miesięcy z 2010 r. w porównaniu z 6.528,2 mln zł 
w porównywalnym okresie 2009 r. Wzrost ten był przede wszystkim następstwem wzrostu przychodów ze 
sprzedaży towarów oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży usług w następujących formatach dystrybucji 
produktów FMCG w ramach Grupy: (i) Hurtownie Cash & Carry wygenerowały o 211,65 mln zł więcej 
przychodów ze sprzedaży towarów i usług niż w porównywalnym okresie 2009 r. m.in. w związku ze 
zwiększeniem skali działalności, przede wszystkim dalszym rozszerzeniem sieci sklepów „abc” oraz 
otwieraniem nowych placówek, a także wzrostem wolumenu i wartości sprzedaży w dotychczasowych 
placówkach; a (ii) Delikatesy Centrum wygenerowały o 214,86 mln zł więcej przychodów ze sprzedaży towarów 
i usług niż w 2009 r. m.in. w związku z rozszerzeniem sieci Delikatesów Centrum o kolejne 95 sklepów oraz 
zwiększaniem wolumenu i wartości sprzedaży do dotychczasowych sklepów (Grupa odnotowała wzrost 
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sprzedaży dla stałej liczby Delikatesów Centrum), a także przejęciem od 1 października 2010 r. obsługi sklepów 
zaopatrywanych dotychczas przez Eurocash Dystrybucja. Ponadto, wzrost przychodów ze sprzedaży był również 
spowodowany uwzględnieniem od dnia 2 sierpnia 2010 r. przychodów ze sprzedaży generowanych przez Spółki 
Premium Distributors, które w tym okresie wygenerowały 909,2 mln zł przychodów ze sprzedaży towarów i 
usług, podczas gdy w 2009 r. przychody ze sprzedaży Spółek Premium Distributors nie były konsolidowane. 

Natomiast w porównaniu z 2009 r. nastąpił spadek o 527,15 mln zł przychodów ze sprzedaży wygenerowanych 
przez Eurocash Dystrybucja. Odnotowany spadek był przede wszystkim wynikiem działań związanych z 
procesem reorganizacji i restrukturyzacji w ramach tego formatu dystrybucji, w szczególności optymalizacją 
portfela klientów polegającą m.in. na zmniejszeniu lub przeniesieniu do KDWT sprzedaży papierosów oraz 
zastąpieniu części dotychczasowych klientów (niezależnych sklepów) przez sklepy należące do sieci Delikatesy 
Centrum. a także z uwagi na rozwiązanie umowy na obsługę sieci stacji benzynowych Orlen. Ponadto, 
począwszy od IV kwartału 2010 r. sprzedaż w ramach Eurocash Dystrybucja nie uwzględnia sprzedaży do 
sklepów detalicznych realizowanej w oparciu o umowy franczyzowe i dystrybucyjne – od 1 października 2010 r. 
sprzedaż ta jest uwzględniania w sprzedaży realizowanej w ramach formatu Delikatesów Centrum. Ponadto, w 
2010 r. wzrosły o 73,95 mln zł przychody ze sprzedaży wygenerowane w ramach formatu KDWT  

Natomiast przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 87,5 mln zł, czyli o 51,4%, do 257,6 mln zł w 2010 r. w 
porównaniu z 170,1 mln zł w 2009 r. Wzrost ten wynikał w głównej mierze ze zwiększenia skali działalności 
Grupy, w szczególności ze wzrostu opłat franczyzowych związanego z rozszerzaniem sieci Delikatesów 
Centrum oraz ze zwiększeniem wartości usług marketingowych świadczonych przez Grupę. 

Koszt własny sprzedaży 

W 2010 r. i 2009 r. koszt własny sprzedaży stanowił odpowiednio 89,7% i 90,7% przychodów ze sprzedaży. 
Koszt sprzedanych usług nie miał istotnego wpływu na koszt własny sprzedaży. 

Koszt własny sprzedaży wzrósł o 916,4 mln zł, czyli o 15,1%, do (6.990,5) mln zł w 2010 r. w porównaniu z 
(6.074,1) mln zł w 2009 r. głównie ze względu na wzrost kosztu sprzedanych towarów o 933,1 mln zł, czyli o 
15,4%, do (6.988,0) mln zł w 2010 r. w porównaniu z (6.054,9) mln zł w 2009 r. Wzrost ten był przede 
wszystkim następstwem wzrostu skali działalności Grupy, przede wszystkim w związku z nabyciem Spółek 
Premium Distributors i konsolidacją generowanych przez nie kosztów od dnia 2 sierpnia 2010 r., co przełożyło 
się na zwiększenie wolumenu i wartości nabywanych towarów oraz wzrost cen towarów nabywanych przez 
Grupę. Koszt sprzedanych usług spadł o 16,7 mln zł, czyli o 86,8%, do (2,5) mln zł w 2010 r. w porównaniu do 
(19,2) mln zł w 2009 r., co wynikało przede wszystkim ze zmiany organizowania i zarządzania siecią 
franczyzową Grupy. 

W następstwie opisanych powyżej okoliczności zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 177,0 mln zł, czyli o 28,4%, 
do 801,3 mln zł w 2010 r. w porównaniu z 624,2 mln zł w 2009 r. 

Koszty 

Koszty sprzedaży wzrosły o 109,6 mln zł, czyli o 31,8%, do (454,3) mln zł w 2010 r. w porównaniu z (344,6) 
mln zł w 2009 r. Natomiast w tym samym okresie koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 34,9 mln zł, czyli o 
27,6%, do (161,8) mln zł w 2010 r. w porównaniu z (126,8) mln zł w 2009 r., co było przede wszystkim 
następstwem zmiany organizowania i zarządzania siecią franczyzową Grupy. 

Zysk ze sprzedaży 

W następstwie opisanych powyżej okoliczności zysk ze sprzedaży wzrósł o 32,4 mln zł, czyli o 21,2%, do 185,2 
mln zł w 2010 r. w porównaniu do 152,8 mln zł w 2009 r. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody operacyjne 

W 2010 r. i 2009 r. pozostałe przychody operacyjne zostały głównie wygenerowane przez: obciążenia umowne 
za niewystawione faktury (odpowiednio 5,8 mln zł i 4,8 mln zł), pozostałą sprzedaż (odpowiednio 4,6 mln zł i 
3,0 mln zł), podnajem powierzchni (odpowiednio 2,3 mln zł i 2,3 mln zł) oraz rozwiązanie odpisów 
aktualizujących wartość należności (odpowiednio 1,7 mln zł i 2,9 mln zł). 

Pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 0,8 mln zł, czyli o 2,9%, do 26,1 mln zł w 2010 r. w porównaniu do 
25,3 mln zł w 2009 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany nabyciem Spółek Premium Distributors i 
konsolidacją generowanych przez nie przychodów od dnia 2 sierpnia 2010 r. oraz skuteczniejszą windykacją 
przeterminowanych należności. 
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Pozostałe koszty operacyjne 

W 2010 r. i 2009 r. znaczna część pozostałych kosztów operacyjnych wynikała z kosztów braków 
inwentaryzacyjnych (odpowiednio 12,9 mln zł i 10,9 mln zł), kosztów odpisów na zapasy (wzrost o 6,2 mln zł) 
oraz pojawieniem się kosztów Spółek Premium Distributors. 

Pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 7,9 mln zł, czyli o 24,1%, do (40,8) mln zł w 2010 r. w porównaniu do 
(32,9) mln zł w 2009 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany zwiększeniem odpisów na zapasy 
(łącznie o 6,2 mln zł), wzrostem kosztów braków inwentaryzacyjnych, co wynikało przede wszystkim ze 
zwiększenia skali działalności Grupy oraz pojawieniem się kosztów Spółek Premium Distributors. 

W następstwie wskazanych powyżej okoliczności, pozostałe koszty operacyjne netto wzrosły o 7,2 mln zł, czyli 
o 94,7%, do (14,8) mln zł w porównaniu do (7,6) mln zł w 2009 r. 

Zysk z działalności operacyjnej 

W następstwie opisanych powyżej okoliczności, zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 25,2 mln zł, czyli o 
17,4%, do 170,4 mln zł w 2010 r. w porównaniu z 145,2 mln zł w 2009 r. 

Pozostałe przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe 

W 2010 r. i 2009 r. przychody finansowe zostały głównie wygenerowane przez odsetki, które w 2010 r. 
wyniosły 4,9 mln zł w porównaniu do 4,0 mln zł w 2009 r. 

Przychody finansowe spadły o 0,2 mln zł, czyli o 3,6%, do 6,0 mln zł w 2010 r., w porównaniu do 6,2 mln zł w 
2009 r.  

Koszty finansowe 

W 2010 r. i 2009 r. przeważający udział w kosztach finansowych miały odsetki, które wyniosły odpowiednio 
29,5 mln zł oraz 18,5 mln zł. 

Koszty finansowe wzrosły o 9,2 mln zł, czyli o 42,5%, do (30,6) mln zł w 2010 r., w porównaniu do (21,4) mln 
zł w 2009 r. przede wszystkim w związku z kosztami i odsetkami kredytu zaciągniętego na nabycie Spółek 
Premium Distributors. 

Zysk przed opodatkowaniem 

W rezultacie opisanych powyżej czynników zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 16,6 mln zł, czyli o 12,9%, do 
145,3 mln zł w 2010 r. w porównaniu z zyskiem przed opodatkowaniem w wysokości 128,8 mln zł w 2009 r. 
Wzrost zysku przed opodatkowaniem był przede wszystkim spowodowany wzrostem zysku z działalności 
operacyjnej o 25,2 mln zł, czyli 17,4%. 

Podatek dochodowy  

Grupa wykazała obciążenie podatkowe w wysokości 16,9 mln zł w rachunku zysków i strat za 2010 r. w 
porównaniu z obciążeniem podatkowym w wysokości 26,3 mln zł za 2009 r., co oznacza spadek o 9,4 mln zł, 
czyli o 35,7%. 

Obciążenie podatkowe w rachunku zysków i strat wynika z zastosowania stawki podatku dochodowego od osób 
prawnych w wysokości 19% do zysku przed opodatkowaniem, a także rozpoznania przejściowych różnic między 
wynikiem finansowym a podatkowym poprzez tworzenie aktywów lub rezerwy na podatek dochodowy. 

Zysk netto 

W rezultacie opisanych powyżej czynników zysk netto wzrósł o 25,9 mln zł, czyli o 25,3%, do 128,4 mln zł za 
2010 r. w porównaniu do 102,5 mln zł za 2009 r. 

Rok zakończony 31 grudnia 2009 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2008 r. 

Poniższa tabela przedstawia wybrane informacje dotyczące wyników finansowych Grupy we wskazanych 
okresach. 

  Rok zakończony 31 grudnia  

  2009  2008  
Zmiana 

  
(tys. zł) 

(zbadane)  (%) 

Działalność kontynuowana    
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  Rok zakończony 31 grudnia  

  2009  2008  
Zmiana 

Przychody ze sprzedaży............................................................................................................. 6.698.341,0  6.129.738,3   9,3 

Przychody ze sprzedaży towarów......................................................................................... 6.528.211,7  5.979.744,6   9,2 

Przychody ze sprzedaży usług .............................................................................................. 170.129,3  149.993,7   13,4 

Koszt własny sprzedaży............................................................................................................. (6.074.106,6)  (5.588.547,3)  8,7 

Koszt sprzedanych towarów ................................................................................................. (6.054.914,8)  (5.562.643,9)  8,8 

Koszt sprzedanych usług....................................................................................................... (19.191,8)  (25.903,4)  (25,9) 

Zysk brutto ze sprzedaży........................................................................................................... 624.234,3  541.190,9   15,3 

Koszty sprzedaży .................................................................................................................. (344.623,8)  (278.057,7)  23,9 

Koszty ogólnego zarządu ...................................................................................................... (126.829,3)  (137.047,2)  (7,5) 

Zysk ze sprzedaży ...................................................................................................................... 152.781,2  126.086,1   21,2 

Pozostałe przychody operacyjne........................................................................................... 25.311,6  15.212,9   66,4 

Pozostałe koszty operacyjne ................................................................................................. (32.892,1)  (25.795,6)  27,5 

Zysk z działalności operacyjnej ................................................................................................ 145.200,8  115.503,4   25,7 

Przychody finansowe ............................................................................................................ 6.188,9  3.038,7   103,7 

Koszty finansowe.................................................................................................................. (21.449,4)  (22.101,3)  (2,9) 

Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności..................... (1.167,8)  (1.753,4)  (33,4) 

Zysk przed opodatkowaniem.................................................................................................... 128.772,4  94.687,4   36,0 

Podatek dochodowy .............................................................................................................. (26.250,7)  (16.319,9)  60,9 

Zysk netto z działalności kontynuowanej ................................................................................ 102.521,8  78.367,5   30,8 

Działalność zaniechana     

Zysk netto z działalności zaniechanej................................................................................... -  88,8   (100)

Zysk netto.................................................................................................................................... 102.521,8  78.456,3   30,7 

Przypadający:     

Właścicielom Jednostki Dominującej................................................................................... 102.535,9  78.487,4   30,6 

Udziałom niekotrolującym.................................................................................................... (14,1)  (31,1)  (54,6)

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Zysk brutto ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży 

W strukturze przychodów ze sprzedaży dominujący udział stanowią przychody ze sprzedaży towarów. 
W 2009 r. i 2008 r. przychody ze sprzedaży towarów stanowiły odpowiednio 97,5% i 97,6% przychodów ze 
sprzedaży. Przychody ze sprzedaży usług nie mają istotnego znaczenia dla przychodów ze sprzedaży Grupy.  

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 568,6 mln zł, czyli o 9,3%, do 6.698,3 mln zł w 2009 r. w porównaniu z 
6.129,7 mln zł w 2008 r. głównie ze względu na wzrost przychodów ze sprzedaży towarów o 548,5 mln zł, czyli 
o 9,2%, do 6.528,2 mln zł w 2009 r. w porównaniu z 5.979,7 mln zł w 2008 r. Wzrost ten był przede wszystkim 
następstwem wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży usług w 
poszczególnych formatach dystrybucji produktów FMCG w ramach Grupy: (i) Hurtownie Cash & Carry 
wygenerowały o 237 mln zł więcej przychodów ze sprzedaży towarów niż w 2008 r. m.in. w związku ze 
zwiększeniem skali działalności, m. in. dalszym rozszerzeniem sieci sklepów „abc” oraz otwieraniem nowych 
placówek, wzrostem wolumenu i wartości sprzedaży w dotychczasowych placówkach (Grupa odnotowała 
wzrost sprzedaży w stałej liczbie Hurtowni Cash & Carry); (ii) Delikatesy Centrum wygenerowały o 186 mln zł 
więcej przychodów ze sprzedaży towarów niż w 2008 r. m.in. w związku z rozszerzeniem sieci Delikatesów 
Centrum o kolejne 90 sklepów oraz zwiększaniem wolumenu i wartości sprzedaży do dotychczasowych sklepów 
(Grupa odnotowała wzrost sprzedaży dla stałej liczby Delikatesów Centrum); oraz (iii) w ramach Eurocash 
Dystrybucja nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 341 mln zł, co związane było ze zwiększaniem 
wolumenu i wartości sprzedaży w tym formacie dystrybucji oraz częściowo następstwem konsolidacji 
przychodów generowanych przez spółkę Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) za okres 12 miesięcy, 
podczas gdy w 2008 r. konsolidacją objęte było osiem miesięcy (maj – grudzień 2008 r.). 

W porównaniu z 2008 r. nastąpił spadek o 223 mln zł przychodów ze sprzedaży towarów wygenerowanych ze 
sprzedaży wyrobów tytoniowych w związku ze zmniejszeniem wolumenu sprzedaży wyrobów tytoniowych o 
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20,8% w porównaniu z 2008 r. Spadek ten został częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży towarów 
impulsowych w tym formacie dystrybucji. 

Natomiast przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 20,1 mln zł, czyli o 13,4%, do 170,1 mln zł w 2009 r. w 
porównaniu z 150,0 mln zł w 2008 r. Wzrost ten wynikał w głównej mierze ze zwiększenia skali działalności 
Grupy, w szczególności ze wzrostu opłat franczyzowych związanym z rozszerzaniem sieci Delikatesów Centrum 
oraz ze zwiększeniem wartości usług marketingowych świadczonych przez Grupę. 

Koszt własny sprzedaży 

W 2009 r. i 2008 r. koszt własny sprzedaży stanowił odpowiednio 90,7% i 91,2% przychodów ze sprzedaży. 
Koszt sprzedanych usług nie miał istotnego wpływu na koszt własny sprzedaży. 

Koszt własny sprzedaży wzrósł o 485,6 mln zł, czyli o 8,7%, do (6.074,1) mln zł w 2009 r. w porównaniu z 
(5.588,5) mln zł w 2008 r. głównie ze względu na wzrost kosztu sprzedanych towarów o 492,3 mln zł, czyli o 
8,8%, do (6.054,9) mln zł w 2009 r. w porównaniu z (5.562,6) mln zł w 2008 r. Wzrost ten był przede wszystkim 
następstwem wzrostu skali działalności Grupy, co przełożyło się na zwiększenie wolumenu i wartości 
nabywanych towarów. Koszt sprzedanych usług spadł o 6,7 mln zł, czyli o 25,9%, do (19,2) mln zł za 2009 r. w 
porównaniu do (25,9) mln zł za 2008 r., co wynikało ze zmiany organizowania i zarządzania siecią franczyzową 
Grupy. 

W następstwie opisanych powyżej okoliczności zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 83,0 mln zł, czyli o 15,3%, do 
624,2 mln zł w 2009 r. w porównaniu z 541,2 mln zł w 2008 r. 

Koszty 

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę skonsolidowanych kosztów według rodzaju we wskazanych okresach. 

  
Za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 grudnia  

  2009  2008  Zmiana 

  
(tys. zł) 

(zbadane)  (%) 

Amortyzacja ....................................................................................................................   (49.317,7) (42.960,5)  14,8

Zużycie materiałów i energii ..........................................................................................   (36.779,0) (32.270,3)  14,0

Usługi obce .....................................................................................................................   (180.048,6) (143.098,5)  25,8

Podatki i opłaty ...............................................................................................................   (10.447,4) (7.892,7)  32,4

Wynagrodzenia ...............................................................................................................   (147.930,5) (134.406,5)  10,1

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia .................................................................   (29.022,4) (25.755,2)  12,7

Pozostałe koszty rodzajowe ............................................................................................   (17.907,5) (28.721,1)  (37,7)

Koszty według rodzaju .................................................................................................   (471.453,1) (415.104,9)  13,6

w tym    

Koszty sprzedaży .....................................................................................................   (344.623,8) (278.057,7)  23,9

Koszty ogólnego zarządu .........................................................................................   (126.829,3) (137.047,2)  (7,5)

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Koszty sprzedaży wzrosły o 66,5 mln zł, czyli o 23,9%, do (344,6) mln zł w 2009 r. w porównaniu z (278,1) 
mln zł w 2008 r. Natomiast w tym samym okresie koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się o 10,2 mln zł, czyli o 
7,5%, do (126,8) mln zł w 2009 r. w porównaniu z (137,0) mln zł w 2008 r., co było przede wszystkim 
następstwem optymalizacji kosztów w ramach Grupy i centralizacji procedur wewnątrzgrupowych. 

Koszt usług obcych wzrósł o 36,9 mln zł, czyli o 25,8%, do (180,0) mln zł w 2009 r. w porównaniu do (143,1) 
mln zł w 2008 r. Wzrost ten był przede wszystkim spowodowany wzrostem kosztów transportu, kosztów najmu, 
kosztów prowizji agencyjnych i pozostałych kosztów usług obcych związanych w głównej mierze ze wzrostem 
skali działalności Grupy (w szczególności faktem konsolidacji wyników generowanych przez spółkę Eurocash 
Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) za okres 12 miesięcy, podczas gdy w 2008 r. konsolidacją objęte było 8 
miesięcy (maj-grudzień 2008 r.). 

Wynagrodzenia wzrosły o 13,5 mln zł, czyli o 10,1%, do (147,9) mln zł za 2009 r. w porównaniu do (134,4) mln 
zł za 2008 r. głównie w związku ze zwiększeniem liczby etatów w Grupie o 424 na dzień 31 grudnia 2009 r. 
(4.197) w porównaniu do liczby etatów na dzień 31 grudnia 2008 r. (3.773) głównie w wyniku zmiany 
zarządzania siecią franczyzową Grupy i przejęciem od września 2009 r. pracowników z FHC-2 Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa (od września 2009 r. obowiązuje nowa umowa z FHC-
2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa). Ponadto średnia płaca zasadnicza w 2009 
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r. wyniosła 2.189 zł miesięcznie (w przeliczeniu na etaty) i wzrosła o 0,6% w stosunku do średniej płacy w 2008 
r. (2.176 zł). 

Zysk ze sprzedaży 

W następstwie opisanych powyżej okoliczności zysk ze sprzedaży wzrósł o 26,7 mln zł, czyli o 21,2%, do 152,8 
mln zł w 2009 r. w porównaniu do 126,1 mln zł w 2008 r. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanych pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych we wskazanych okresach. 

  
Za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 grudnia  

  2009  2008  Zmiana 

  
(tys. zł) 

(zbadane)  (%) 

Pozostałe przychody operacyjne.....................................................................................  25.311,6 15.212,9  66,4

Obciążenia umowne...........................................................................................................  4.849,0 3.871,5  25,2

Pozostała sprzedaż .............................................................................................................  2.952,8 2.905,8  1,6

Podnajem powierzchni.......................................................................................................  2.341,8 1.962,2  19,3

Otrzymane odszkodowania................................................................................................  938,0 1.419,1  (33,9)

Sprzedaż usług transportowych .........................................................................................  864,1 1.243,0  (30,5)

Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych.................................................................. 1.295,5 175,9  636,6

Rozwiązanie rezerwy na zamknięte oddziały..................................................................... 1.200,0 -  -

Rozliczenie palet z dostawcami .........................................................................................  1.260,4 -  -

Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności ...............................................................  2.688,1 582,9  361,2

Rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy .....................................................................  1.888,7 -  100,0

Pozostałe przychody operacyjne........................................................................................  5.033,3 3.052,6  64,9

Pozostałe koszty operacyjne............................................................................................  (32.892,1) (25.795,6)  27,5

Braki inwentaryzacyjne ....................................... .............................................................. (10.940,7) (14.503,7)  (24,6)

Likwidacje towarów zniszczonych i przeterminowanych.................................................. (10.413,1) (6.672,2)  56,1

Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych . .............................................................. (918,3) (1.830,2)  (49,8)

Zawiązanie odpisu aktualizującego należności ... .............................................................. (4.767,3) (2.518,6)  89,3

Zawiązanie/rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy.................................................... (1.156,1) 509,5  (326,9)

Koszty do refakturowania .................................... .............................................................. - (565,9)  (100,0)

Rozliczenie palet z dostawcą ............................... .............................................................. (2.344,7) -  -

Pozostałe koszty operacyjne ................................ .............................................................. (2.351,8) (214,5) 996,5

Pozostałe koszty operacyjne netto ................................................................................... (7.580,5) (10.582,7) 28,4

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Pozostałe przychody operacyjne 

W 2009 r. i 2008 r. pozostałe przychody operacyjne zostały głównie wygenerowane przez obciążenia umowne 
za niewystawione faktury (4,8 mln zł i 3,9 mln zł odpowiednio w 2009 i 2008 r.), pozostałą sprzedaż (3,0 mln zł 
i 2,9 mln zł odpowiednio w 2009 i 2008 r.) oraz podnajem powierzchni (2,3 mln zł i 2,0 mln zł odpowiednio w 
2009 i 2008 r.), a w 2009 r. również przez rozwiązanie odpisów aktualizujących (4,6 mln zł za 2009 r.). 

Pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 10,1 mln zł, czyli o 66,4%, do 25,3 mln zł za 2009 r. w porównaniu 
do 15,2 mln zł za 2008 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany rozwiązaniem rezerwy na zamykane 
oddziały (1,2 mln zł), rozliczeniem palet z dostawcami (1,3 mln zł) oraz rozwiązaniem odpisów aktualizujących 
(o 4,0 mln zł do 4,6 mln zł za 2009 r. w porównaniu do 0,6 mln zł za 2008 r.) przede wszystkim na zapasy 
(wzrost o 1,9 mln zł) oraz należności (wzrost o 2,1 mln zł). 

Pozostałe koszty operacyjne 

W 2009 r. i 2008 r. znaczna część pozostałych kosztów operacyjnych wynikała z kosztów braków 
inwentaryzacyjnych ((10,9) mln zł i (14,5) mln zł odpowiednio w 2009 i 2008 r.) oraz kosztów likwidacji 
towarów zniszczonych i przeterminowanych ((10,4 mln zł i (6,7) mln zł odpowiednio w 2009 i 2008 r.). 
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Pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 7,1 mln zł, czyli o 27,5%, do (32,9) mln zł za 2009 r. w porównaniu do 
(25,8) mln zł za 2008 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany wzrostem kosztów likwidacji towarów 
zniszczonych i przeterminowanych (o 3,7 mln zł) i zwiększeniem odpisów na należności i zapasy (łącznie o 3,9 
mln zł), co w obu wypadkach wynikało przede wszystkim ze zwiększenia skali działalności Grupy oraz 
rozliczenia palet z dostawcami (2,3 mln zł). Powyższy wzrost kosztów operacyjnych został w pewnym zakresie 
zniwelowany przez zmniejszenie kosztów braków inwentaryzacyjnych o 3,6 mln zł głównie w następstwie 
poprawy systemów kontroli wewnętrznej w zakresie zarządzania gospodarką magazynową. 

W następstwie wskazanych powyżej okoliczności, pozostałe przychody (koszty) operacyjne netto spadły o 3,0 
mln zł, czyli o 28,4%, do (7,6) mln zł w porównaniu do (10,6) mln zł. 

Zysk z działalności operacyjnej 

W następstwie opisanych powyżej okoliczności, zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 29,7 mln zł, czyli o 
25,7%, do 145,2 mln zł w 2009 r. w porównaniu z 115,5 mln zł w 2008 r. 

Pozostałe przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe 

W 2009 r. i 2008 r. przychody finansowe zostały głównie wygenerowane przez odsetki (4,0 mln zł i 3,4 mln zł 
odpowiednio w 2009 i 2008 r.), a w 2009 r. również przez przychody ze skonta w wysokości 1,2 mln zł. 

Przychody finansowe wzrosły o 3,2 mln zł, czyli o 103,7%, do 6,2 mln zł za 2009 r., w porównaniu do 3,0 mln 
zł za 2008 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany odnotowaniem przychodów ze skonta w wysokości 
1,2 mln zł oraz wzrostem odsetek o 0,6 mln zł, czyli o 17,2%, do 4,0 mln zł za 2009 r. w porównaniu do 3,4 mln 
zł za 2008 r., co było spowodowane zwiększeniem wartości depozytów w bankach. 

Koszty finansowe 

W 2009 r. i 2008 r. przeważający udział w kosztach finansowych miały odsetki ((18,5) mln zł i (13,2) mln zł 
odpowiednio w 2009 i 2008 r.). Ponadto, w 2008 r. znaczny udział w kosztach finansowych z uwagi na 
deprecjację kursu PLN w stosunku do USD miały ujemne różnice kursowe ((5,9) mln zł), co wynikało z 
jednorazowego zdarzenia, jakim było rozliczenia transakcji przejęcia spółki Eurocash Dystrybucja (dawniej: 
McLane Polska) (cena udziałów została wyrażona w USD). 

Koszty finansowe spadły o 0,7 mln zł, czyli o 2,9%, do (21,4) mln zł za 2009 r., w porównaniu do (22,1) mln zł 
za 2008 r. w związku z spadkiem ujemnych różnic kursowych o 5,7 mln, czyli 96,9%, do (0,2) mln zł za 2009 r. 
w porównaniu do (5,9) mln zł za 2008 r., co zostało w znacznej części zniwelowane przez wzrost kosztów 
odsetek o 5,4 mln zł, czyli 40,8%, do (18,5) mln zł za 2009 r. w porównaniu do (13,2) mln zł za 2008 r. 

W następstwie wskazanych powyżej okoliczności, przychody (koszty) finansowe netto zmniejszyły się o 3,8 mln 
zł, czyli o 19,9%, do (15,3) mln zł za 2009 r. w porównaniu do (19,1) mln zł za 2008 r. 

Zysk przed opodatkowaniem 

W rezultacie opisanych powyżej czynników zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 34,1 mln zł, czyli o 36,0%, do 
128,8 mln zł za 2009 r. w porównaniu z zyskiem przed opodatkowaniem w wysokości 94,7 mln zł za 2008 r. 
Wzrost zysku przed opodatkowaniem był przede wszystkim spowodowany wzrostem zysku z działalności 
operacyjnej o 29,7 mln zł, czyli 25,7% . 

Podatek dochodowy  

Grupa wykazała obciążenie podatkowe w wysokości 26,2 mln zł w rachunku zysków i strat za 2009 r. w 
porównaniu z obciążeniem podatkowym w wysokości 16,3 mln zł za 2008 r., co oznacza wzrost o 9,9 mln zł, 
czyli o 60,9%. 

Obciążenie podatkowe w rachunku zysków i strat wynika z zastosowania stawki podatku dochodowego od osób 
prawnych w wysokości 19% do zysku przed opodatkowaniem a także rozpoznania przejściowych różnic między 
wynikiem finansowym a podatkowym poprzez tworzenie aktywów lub rezerwy na podatek dochodowy. 

Zysk netto 

W rezultacie opisanych powyżej czynników zysk netto wzrósł o 24,1 mln zł, czyli o 30,7%, do 102,5 mln zł za 
2009 r. w porównaniu do 78,4 mln zł za 2008 r (obejmującego w 2008 r. również zysk netto w wysokości 0,1 
mln z działalności zaniechanej). 
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Wynik finansowy w podziale na segmenty działalności 

Działalność Grupy jest prowadzona w oparciu o zróżnicowane linie biznesowe, oferujące określone formaty 
dystrybucji produktów FMCG skierowane do konkretnych segmentów rynku. Na dzień 31 grudnia 2010 r. Grupa 
wyodrębniała następujące trzy segmenty w ramach prowadzonej działalności: 

• Hurt tradycyjny obejmuje w całości działalność Spółki, czyli przede wszystkim działalność hurtową 
Grupy prowadzoną poprzez sieć Hurtowni Cash & Carry, w tym sprzedaż dokonywaną na rzecz 
sklepów należących do sieci „abc” oraz sprzedaż hurtową do Delikatesów Centrum, co umożliwia 
wykazanie całości marży hurtowej realizowanej przez Spółkę w jednym segmencie. 

• Aktywna dystrybucja obejmuje działalność hurtową w zakresie specjalistycznej aktywnej dystrybucji 
towarów FMCG, czyli działalność Spółki, KDWT oraz od dnia 2 sierpnia 2010 r. działalność Spółek 
Premium Distributors. W segmencie aktywnej dystrybucji Spółka, KDWT oraz Spółki Premium 
Distributors zapewniają pełną obsługę logistyczną dla klientów niezależnych, którzy nabywają produkty 
FMCG, korzystając zwykle z kredytu kupieckiego. 

• Inne obejmuje działalność komercyjną pozostałą (franczyza) prowadzoną przez Eurocash Franczyza 
oraz Eurocash Trade 1 i Eurocash Trade 2 oraz pozyskiwanie sklepów do sieci Delikatesy Centrum 
prowadzone przez Nasze Sklepy. 

Głównym kryterium wyodrębnienia segmentów operacyjnych w Grupie jest rodzaj wykorzystywanych kanałów 
dystrybucji. 

Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. w porównaniu do okresu 3 miesięcy zakończonego 31 marca 
2010 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego wyniku w podziale na segmenty we 
wskazanych okresach. 

  Hurt tradycyjny  Aktywna dystrybucja Inne Wyłączenia  Razem 

  

Za okres 3 miesięcy 
zakończony 

31 marca  

Za okres 3 miesięcy
zakończony 

31 marca 

Za okres 3 miesięcy
zakończony 

31 marca 

Za okres 3 miesięcy 
zakończony 

31 marca  

Za okres 3 miesięcy 
zakończony 

31 marca 

  2011  2010  2011 2010 2011 2010 2011 2010  2011 2010 

 
(tys. zł) 

(niezbadane) 

Przychody ze sprzedaży........... 1.089.559,2 1.029.438,6 1.079.411,7 675.912,2 24.035,8 16.580,5 (113.636) (181.304) 2.079.371 1.540.627

Przychody ze sprzedaży na 
zewnątrz ..................................... 1.050.949,1 891.794,9 1.015.039,9 639.206,8 13.382,0 9.625,3 - - 2.079.371 1.540.627

Przychody ze sprzedaży między 
segmentami ................................ 38.610,1 137.643,7 64.371,9 36.705,4 10.653,7 6.955,2 (113.636) (181.304) - -

Zysk segmentu.......................... 1.453,4 10.920,0 1.424,2 (324,5) 11.683,7 6.236,5 (6) (558) 14.555 16.274

Przychody finansowe................. - - - - - - - - 2.726 1.300

Koszty finansowe....................... - - - - - - - - (6.573) (2.306)

Udział w zyskach (stratach) 
jednostek wycenianych metodą 
praw własności........................... - - - - - - - - - (269)

Zysk przed opodatkowaniem.. - - - - - - - - 9.711 14.999

Podatek dochodowy................... - - - - - - - - (937) (1.522)

Zysk netto.................................. - - - - - - - - 8.774 13.477

Źródło: Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

W I kwartale 2011 r. segment hurtu tradycyjnego wygenerował 50,54% skonsolidowanych przychodów ze 
sprzedaży, segment aktywnej dystrybucji 48,81% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a w segmencie 
inne wygenerowano 0,64% przychodów ze sprzedaży. Natomiast w porównywalnym okresie 2010 r. w 
segmentach tych wygenerowano, odpowiednio, 57,89%, 41,49% oraz 0,62% skonsolidowanych przychodów ze 
sprzedaży. 

Hurt tradycyjny 

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 60,1 mln zł, czyli o 5,8%, do 1.089,6 mln zł za I kwartał 2011 r. w 
porównaniu do 1.029,4 mln zł za I kwartał 2010 r. 

Przychody ze sprzedaży na zewnątrz wzrosły o 159,2 mln zł, czyli o 17,8%, do 1.050,9 mln zł za I kwartał 2011 
r. w porównaniu do 891,8 mln zł za I kwartał 2010 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany ekspansją 
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i wzrostem skali działalności Grupy. Przychody ze sprzedaży między segmentami spadły o 99,0 mln zł, czyli o 
71,9%, do 38,6 mln zł za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. w porównaniu do 137,6 mln zł za 
okres porównywalny 2010 r. przede wszystkim w następstwie połączenia spółek zależnych (Batna i Eurocash 
Dystrybucja) ze Spółką. W następstwie wskazanych powyżej okoliczności zysk segmentu z działalności 
operacyjnej (z uwzględnieniem zysku wygenerowanego ze sprzedaży pomiędzy segmentami) zmniejszył się o 
9,5 mln zł, czyli o 86,7%, do 1,5 mln zł za I kwartał 2011 r. w porównaniu do 10,9 mln zł za I kwartał 2010 r. 

Aktywna dystrybucja 

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 403,5 mln zł, czyli o 59,7%, do 1.079,4 mln zł za I kwartał 2011 r. w 
porównaniu do 675,9 mln zł za I kwartał 2010 r. 

Przychody ze sprzedaży na zewnątrz wzrosły o 375,8 mln zł, czyli o 58,8%, do 1.015,0 mln zł za okres trzech 
miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. w porównaniu do 639,2 mln zł za okres porównywalny 2010 r. Wzrost 
ten był w głównej mierze spowodowany nabyciem Spółek Premium Distributors, których wyniki były 
konsolidowane w I kwartale 2011 r. (natomiast nie zostały uwzględnione w wynikach za I kwartał 2010 r.) oraz 
spadkiem wartości sprzedaży zrealizowanej w tym okresie przez Eurocash Dystrybucja (dawniej McLane). 
Przychody ze sprzedaży między segmentami wzrosły o 27,7 mln zł, czyli o 75,4%, do 64,4 mln zł za I kwartał 
2011 r. w porównaniu do 36,7 mln zł za okres porównywalny 2010 r. Wzrost ten był w głównej mierze 
spowodowany abyciem Spółek Premium Distributors, których wyniki były konsolidowane w I kwartale 2011 r. 
Zysk segmentu z działalności operacyjnej (z uwzględnieniem zysku wygenerowanego ze sprzedaży pomiędzy 
segmentami) zwiększył się o 1,7 mln zł, do 1,4 mln zł za I kwartal 2011 r. w porównaniu do straty w wysokości 
(0,3) mln zł za I kwartał 2010 r.  

Rok zakończony 31 grudnia 2010 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2009 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego wyniku w podziale na segmenty we 
wskazanych okresach. 

  Hurt tradycyjny  Aktywna dystrybucja Inne Wyłączenia  Razem 

  

Za okres 12 miesięcy 
zakończony 
31 grudnia  

Za okres 12 miesięcy
zakończony 
31 grudnia 

Za okres 12 miesięcy
zakończony 
31 grudnia 

Za okres 12 miesięcy 
zakończony 
31 grudnia  

Za okres 12 miesięcy
zakończony 
31 grudnia 

  2010  2009  2010 2009 2010 2009 2010 2009  2010 2009 

  (tys. zł) 
(niezbadane) 

Przychody ze sprzedaży........... 4.529.324,9 3.999.787,9  3.808.526,2 3.463.035,5 81.077,0 53.435,8 (627.168,7) (817.918,3)  7.791.759,4 6.698.341,0

Przychody ze sprzedaży na 
zewnątrz .....................................  4.131.718,8 3.501.566,9  3.615.677,4 3.159.687,8 44.363,2 37.086,3 - -  7.791.759,4 6.698.341,0

Przychody ze sprzedaży 
między segmentami ...................  397.606,1 498.221,0  192.848,8 303.347,8 36.713,8 16.349,5 (627.168,7) (817.918,3)  - -

Zysk segmentu..........................  93.374,1 92.806,4  39.806,4 25.621,8 40.680,3 27.182,6 (3.415,4) (410,0)  170.445,5 145.200,8

Przychody finansowe.................  - -  - - - - - -  5.967,8 6.188,9

Koszty finansowe.......................  - -  - - - - - -  (30.557,9) (21.449,4)

Udział w zyskach (stratach) 
jednostek wycenianych metodą 
praw własności...........................  - -  - - - - - -  (517,8) (1.167,8)

Zysk przed opodatkowaniem.. - -  - - - - - -  145.337,6 128.772,4

Podatek dochodowy...................  - -  - - - - - -  (16.891,2) (26.250,7)

Zysk netto..................................  - -  - - - - - -  128.446,4 102.521,8

Źródło: Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

W 2010 r. segment hurtu tradycyjnego wygenerował 53,0% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 
segment aktywnej dystrybucji 46,4% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a w segmencie inne 
wygenerowano 0,6% przychodów ze sprzedaży. Natomiast w 2009 r. w segmentach tych wygenerowano, 
odpowiednio, 52,3%, 47,2% oraz 0,6% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. 

Hurt tradycyjny 

Przychody ze sprzedaży na zewnątrz wzrosły o 630,2 mln zł, czyli o 18,0%, do 4.131,7 mln zł w 2010 r. w 
porównaniu do 3.501,6 mln zł za 2009 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany ekspansją i wzrostem 
skali działalności Grupy. Przychody ze sprzedaży między segmentami spadły o 100,6 mln zł, czyli o 20,2%, do 
397,6 mln zł za 2010 r. w porównaniu do 498,2 mln zł za 2009 r. przede wszystkim w następstwie zmniejszenia 
przychodów ze sprzedaży generowanych przez sprzedaż produktów impulsowych dla KDWT i Eurocash 



 

65 

Dystrybucji. Zysk segmentu (z uwzględnieniem zysku wygenerowanego ze sprzedaży pomiędzy segmentami) 
zwiększył się o 0,6 mln zł, czyli o 0,6%, do 93,4 mln zł za 2010 r. w porównaniu do 92,8 mln zł w 2009 r. 

Aktywna dystrybucja 

Przychody ze sprzedaży na zewnątrz wzrosły o 456,0 mln zł, czyli o 14,4%, do 3.615,7 mln zł w 2010 r. w 
porównaniu do 3.159,7 mln zł za 2009 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany konsolidacją od 2 
sierpnia 2010 r. wartości sprzedaży zrealizowanej w tym okresie przez Spółki Premium Distributors. Przychody 
ze sprzedaży między segmentami zmniejszyły się o 110,5 mln zł, czyli o 36,4%, do 192,8 mln zł w 2010 r. w 
porównaniu do 303,3 mln zł w 2009 r. Spadek ten był w głównej mierze spowodowany spadkiem wartości 
sprzedaży wewnątrzgrupowej zrealizowanej w tym okresie przez KDWT. Zysk segmentu (z uwzględnieniem 
zysku wygenerowanego ze sprzedaży pomiędzy segmentami) zwiększył się o 14,2 mln zł, czyli o 55,4%, do 39,8 
mln zł w 2010 r. w porównaniu do 25,6 mln zł w 2009 r., co było spowodowane m. in. zyskiem 
wygenerowanym prze Spółki Premium Distributors.  

Rok zakończony 31 grudnia 2009 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2008 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego wyniku w podziale na segmenty we 
wskazanych okresach. 

  Hurt tradycyjny  Aktywa dystrybucja Inne Wyłączenia  Razem 

  

Za okres 12 miesięcy 
zakończony 
31 grudnia  

Za okres 12 miesięcy
zakończony 
31 grudnia 

Za okres 12 miesięcy
zakończony 
31 grudnia 

Za okres 12 miesięcy 
zakończony 
31 grudnia  

Za okres 12 miesięcy
zakończony 
31 grudnia 

  2009  2008  2009 2008 2009 2008 2009 2008  2009 2008 

 
(tys. zł) 

(zbadane) 

Przychody ze sprzedaży........... 3.999.787,9 3.280.591,7 3.463.035,5 3.181.376,3 53.435,8 41.031,3 (817.918,3) (373.261,0) 6.698.341,0 6.129.738,3

Przychody ze sprzedaży na 
zewnątrz ..................................... 3.501.566,9 3.059.974,1 3.159.687,8 3.041.789,4 37.086,3 27.974,8 - - 6.698.341,0 6.129.738,3

Przychody ze sprzedaży między 
segmentami ................................ 498.221,0 220.617,6 303.347,8 139.586,9 16.349,5 13.056,5 (817.918,3) (373.261,0) - -

Zysk segmentu.......................... 92.806,4 88.274,7 25.621,8 15.481,6 27.182,6 12.218,6 (410,0) (471,5) 145.200,8 115.503,4

Przychody finansowe................. - - - - - - - - 6.188,9 3.038,7

Koszty finansowe....................... - - - - - - - - (21.449,4) (22.101,3)

Udział w zyskach (stratach) 
jednostek wycenianych metodą 
praw własności........................... - - - - - - - - (1.167,8) (1.753,4)

Zysk przed opodatkowaniem.. - - - - - - - - 128.772,4 94.687,4

Podatek dochodowy................... - - - - - - - - (26.250,7) (16.319,9)

Zysk netto.................................. - - - - - - - - 102.521,8 78.367,5

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

W 2009 r. segment hurtu tradycyjnego wygenerował 52,3% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 
segment aktywnej dystrybucji 47,2% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a w segmencie inne 
wygenerowano 0,6% przychodów ze sprzedaży. Natomiast w 2008 r. w segmentach tych wygenerowano, 
odpowiednio, 49,9%, 49,6% oraz 0,5% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. 

Hurt tradycyjny 

Przychody ze sprzedaży na zewnątrz wzrosły o 441,6 mln zł, czyli o 14,4%, do 3.501,6 mln zł za 2009 r. w 
porównaniu do 3.060,0 mln zł za 2008 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany ekspansją i wzrostem 
skali działalności Grupy. Przychody ze sprzedaży między segmentami wzrosły o 277,6 mln zł, czyli o 125,8%, 
do 498,2 mln zł za 2009 r. w porównaniu do 220,6 mln zł za 2008 r. przede wszystkim w następstwie 
zwiększenia przychodów ze sprzedaży generowanych przez sprzedaż produktów impulsowych dla KDWT i 
Eurocash Dystrybucji. Zysk segmentu (z uwzględnieniem zysku wygenerowanego ze sprzedaży pomiędzy 
segmentami) wzrósł o 4,5 mln zł, czyli o 5,1%, do 92,8 mln zł za 2009 r. w porównaniu do 88,3 mln zł za 
2008 r.  

Aktywna dystrybucja 

Przychody ze sprzedaży na zewnątrz wzrosły o 117,9 mln zł, czyli o 3,9%, do 3.159,7 mln zł za 2009 r. w 
porównaniu do 3.041,8 mln zł za 2008 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany konsolidacją w 2009 r. 
działalności spółki Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) przez okres 12 miesięcy, podczas gdy w 
2008 r. działalność tej spółki była konsolidowana przez okres 8 miesięcy (maj – grudzień 2008 r.). Przychody ze 
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sprzedaży między segmentami wzrosły o 163,8 mln zł, czyli o 117,3%, do 303,3 mln zł za 2009 r. w porównaniu 
do 139,6 mln zł za 2008 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany wzrostem wartości sprzedaży 
wyrobów tytoniowych na rzecz Spółki w celu ich dystrybucji w Hurtowniach Cash & Carry oraz w Delikatesach 
Centrum. Zysk segmentu (z uwzględnieniem zysku wygenerowanego ze sprzedaży pomiędzy segmentami) 
wzrósł o 10,1 mln zł, czyli o 65,5%, do 25,6 mln zł za 2009 r. w porównaniu do 15,5 mln zł za 2008 r.  

Kapitał obrotowy 

Stan na dzień 31 marca 2011 r. w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanych aktywów obrotowych oraz zobowiązań 
krótkoterminowych na wskazane daty. 

  
Na dzień 31 
marca 2011  

Na dzień 31 
grudnia 2010  Zmiana 

(w tys. zł) 

  (niezbadane)  (zbadane)  
(%) 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe).................................................................................... 1.313.076,9  1.591.727,3 (17,5)

Zapasy ................................................................................................................................. 573.692,1  634.924,8  (9,6)

Należności z tytułu dostaw i usług...................................................................................... 598.914,6  668.675,3  (10,4)

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego ....................................................... 5.996,0  4.197,0  (42,9)

Pozostałe należności krótkoterminowe............................................................................... 32.164,7  57.560,5  (44,1)

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe................................................................... 3.117,9  3.000,0  3,9

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................................................................. 20.754,1  11.869,7  74,8

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................................................... 78.437,5  211.499,9  (62,9)

Zobowiązania krótkoterminowe............................................................................................. 1.364.384,8 1.638.971,5 (16,8)

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki ................................................................................. 78.846,3 86.897,8 (9,3)

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe........................................................................ 38.118,0 39.493,9 (3,5)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług................................................................................. 1.164.471,6 1.408.794,7 (17,3)

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego .................................................. 1.162,9 2.151,8 (46,0)

Inne zobowiązania krótkoterminowe.................................................................................. 21.295,1 45.181,7 (52,9)

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych.............................................................. 20.900,5 15.756,0 32,7

Rezerwy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe................................................. 39.590,5 40.695,7 (2,7)

Źródło: Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Na dzień 31 marca 2011 r. i 31 grudnia 2010 r. aktywa obrotowe reprezentowały odpowiednio 61,2% i 66,2% 
aktywów razem, z tego zapasy stanowiły odpowiednio 26,7% i 26,4% aktywów razem, stan należności z tytułu 
dostaw i usług stanowił odpowiednio 27,9% i 27,8% aktywów razem, natomiast środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty odpowiadały za 3,7% i 8,8% aktywów razem.  

Na dzień 31 marca 2011 r. i 31 grudnia 2010 r. zobowiązania krótkoterminowe reprezentowały odpowiednio 
81,3% i 84,2% zobowiązań oraz 63,6% i 68,2% pasywów razem. Główny udział w zobowiązaniach 
krótkoterminowych miały zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które reprezentowały odpowiednio 85,3% i 
86,0% zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 marca 2011 r. i 31 grudnia 2010 r. 

Aktywa obrotowe spadły o 278,7 mln zł do 1.313,1 mln zł na dzień 31 marca 2011 r. w porównaniu do 1.591,7 
mln zł na dzień 31 grudnia 2010 r. Spadek ten był w głównej mierze spowodowany spadkiem środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów (o 133,1 mln zł), spadkiem stanu należności z tytułu dostaw i usług (o 69,8 mln 
zł) oraz spadkiem stanu zapasów (o 61,2 mln zł), co było związane w głównej mierze ze specyfiką działalności 
spółek Grupy. 

Zobowiązania krótkoterminowe spadły o 274,6 mln zł do 1.364,4 mln zł na dzień 31 marca 2011 r. w 
porównaniu do 1.639,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2010 r. Spadek ten był w głównej mierze spowodowany 
spadkiem stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (o 244,3 mln zł), co było związane w głównej mierze ze 
specyfiką działalności spółek Grupy. 



 

67 

Rok zakończony 31 grudnia 2010 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2009 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanych aktywów obrotowych oraz zobowiązań 
krótkoterminowych na wskazane daty. 

  
Na dzień 31 

grudnia 2010  
Na dzień 31 

grudnia 2009  Zmiana 

(w tys. zł) 

  (niezbadane)  (zbadane)  
(%) 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe).................................................................................... 1.591.727,3 933.433,7  70,5

Zapasy ................................................................................................................................. 634.924,8 365.785,2  73,6

Należności z tytułu dostaw i usług...................................................................................... 668.675,3 374.585,3  78,5

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego ....................................................... 4.197,0 221,8  1.792,3

Pozostałe należności krótkoterminowe............................................................................... 57.560,5 30.477,2  88,9

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe................................................................... 3.000,0 -  -

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................................................................. 11.869,7 4.912,3  141,6

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................................................... 211.499,9 157.452,0  34,3

Zobowiązania krótkoterminowe............................................................................................. 1.638.971,5 975.882,9  67,9

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki ................................................................................. 86.897,8 -  -

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe........................................................................ 39.493,9 37.265,1  6,0

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług................................................................................. 1.408.794,7 866.475,6  62,6

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego .................................................. 2.151,8 11.442,0  (81,2)

Inne zobowiązania krótkoterminowe.................................................................................. 45.181,7 19.977,5  126,2

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych.............................................................. 15.756,0 21.622,5  (27,1)

Rezerwy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe................................................. 40.695,7 19.100,2  113,1

Źródło: Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Na dzień 31 grudnia 2010 r. i 2009 r. aktywa obrotowe reprezentowały odpowiednio 66,2% i 67,1% aktywów 
razem, z tego zapasy stanowiły odpowiednio 26,4% i 26,3% aktywów razem, stan należności z tytułu dostaw i 
usług stanowił odpowiednio 27,8% i 26,9% aktywów razem, natomiast środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
odpowiadały za 8,8% i 11,3% aktywów razem.  

Na dzień 31 grudnia 2010 r. i 2009 r. zobowiązania krótkoterminowe reprezentowały odpowiednio 84,0% i 
95,3% zobowiązań oraz 68,2% i 70,2% pasywów razem. Główny udział w zobowiązaniach krótkoterminowych 
miały zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które reprezentowały odpowiednio 86,0% i 88,8% zobowiązań 
krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2010 r. i 2009 r. 

Aktywa obrotowe wzrosły o 658,3 mln zł do 1.591,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2010 r. w porównaniu do 933,4 
mln zł na dzień 31 grudnia 2009 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany wzrostem należności z tytułu 
dostaw i usług (o 294,1 mln zł) oraz wzrostem zapasów (o 269,1 mln zł), co było związane w głównej mierze ze 
wzrostem skali działalności Grupy pomiędzy stanem na 31 grudnia 2010 r. a stanem na 31 grudnia 2009 r. w 
związku z nabyciem Spółek Premium Distributors w dniu 2 sierpnia 2010 r. 

Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 663,1 mln zł do 1.639,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2010 r. w 
porównaniu do 975,9 mln zł na dzień 31 grudnia 2009 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany 
wzrostem stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (o 542,3 mln zł), co było związane w głównej mierze ze 
wzrostem skali działalności Grupy w związku z nabyciem Spółek Premium Distributors w dniu 2 sierpnia 2010 
r. 

Rok zakończony 31 grudnia 2009 r. w porównaniu do roku zakończonego 31 grudnia 2008 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanych aktywów obrotowych oraz zobowiązań 
krótkoterminowych na wskazane daty. 

  Na dzień 31 grudnia 

  2009  2008  Zmiana 

  
(w tys. zł) 
(zbadane) 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe).................................................................................... 933.433,7  841.029,3  11,0 

Zapasy ................................................................................................................................. 365.785,2  312.265,1   17,1 
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  Na dzień 31 grudnia 

  2009  2008  Zmiana 

  
(w tys. zł) 
(zbadane) 

Należności z tytułu dostaw i usług...................................................................................... 374.585,3  346.476,4   8,1 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego ....................................................... 221,8  -   - 

Pozostałe należności krótkoterminowe............................................................................... 30.477,2  32.454,4  (6,1)

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................................................................. 4.912,3  5.684,0  (13,6)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................................................... 157.452,0  144.149,4   9,2 

Zobowiązania krótkoterminowe............................................................................................. 975.882,9 912.308,9   7,0 

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki ................................................................................. - 68.474,4   (100,0)

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe........................................................................ 37.265,1 32.752,7   13,8 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług................................................................................. 866.475,6 755.086,4   14,8 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego .................................................. 11.442,0 6.148,5   86,1 

Inne zobowiązania krótkoterminowe.................................................................................. 19.977,5 18.462,9   8,2 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych.............................................................. 21.622,5 14.128,6   53,0 

Rezerwy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe................................................. 19.100,2 17.255,3  10,7 

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Na dzień 31 grudnia 2009 r. i 2008 r. aktywa obrotowe reprezentowały odpowiednio 67,1% i 67,6% aktywów 
razem, z tego zapasy stanowiły odpowiednio 26,3% i 25,1% aktywów razem, stan należności z tytułu dostaw i 
usług stanowił odpowiednio 26,9% i 27,9% aktywów razem, natomiast środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
odpowiadały za 11,3% i 11,6% aktywów razem.  

Na dzień 31 grudnia 2009 r. i 2008 r. zobowiązania krótkoterminowe reprezentowały odpowiednio 95,3% i 
95,0% zobowiązań oraz 70,2% i 73,3% pasywów razem. Główny udział w zobowiązaniach krótkoterminowych 
miały zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które reprezentowały odpowiednio 88,8% i 82,8% zobowiązań 
krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2009 i 2008 r. 

Aktywa obrotowe wzrosły o 92,4 mln zł, czyli o 11,0%, do 933,4 mln zł na dzień 31 grudnia 2009 r. w 
porównaniu do 841,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2008 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany 
wzrostem stanu zapasów (o 53,5 mln zł), wzrostem stanu należności z tytułu dostaw i usług (o 28,1 mln zł) oraz 
wzrostem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (o 13,3 mln zł), co było związane w głównej mierze ze 
wzrostem skali działalności Grupy pomiędzy stanem na 31 grudnia 2009 r. a stanem na ten sam dzień 2008 r. 

Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 63,6 mln zł, czyli o 7,0%, do 975,9 mln zł na dzień 31 grudnia 2009 r. 
w porównaniu do 912,3 mln zł na dzień 31 grudnia 2008 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany 
wzrostem stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (o 111,4 mln zł), co było związane w głównej mierze ze 
wzrostem skali działalności Grupy i zostało częściowo skompensowane przez zmniejszenie stanu 
krótkoterminowych kredytów i pożyczek (o 68,5 mln zł) w związku z ich spłatą przez Grupę. 

Zapasy 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat struktury zapasów na wskazane daty. 

  Na dzień 31 grudnia  

  2009  2008  
Zmiana 

  
(tys. zł) 

(zbadane)  (%) 

Towary ............................................................................................................................   365.289,8 312.117,9 17,0

Materiały .........................................................................................................................   495,4 147,3 236,4

Zaliczki na dostawy ........................................................................................................   - - -

Zapasy ogółem, w tym ..................................................................................................   365.785,2 312.265,1 17,1

- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań ..............   85.150,0 76.242,4 11,7

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Główny udział w strukturze zapasów stanowiły towary, reprezentując na dzień 31 grudnia 2009 r. i 2008 r. 
99,9% zapasów. 
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Zapasy wzrosły o 53,5 mln zł, czyli o 17,1%, do 365,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2009 r. w porównaniu do 
312,3 mln zł na dzień 31 grudnia 2008 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany wzrostem skali 
działalności Grupy. 

Należności 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
należności na wskazane daty. 

  Na dzień 31 grudnia  

  2009  2008  
Zmiana 

  
(tys. zł) 

(zbadane)  (%) 

Należności z tytułu dostaw i usług...............................................................................   374.585,3 346,476,4 8,1

Sprzedaż kredytowa.....................................................................................................   227.236,7 237.889,1 (4,5)

Należności od dostawców ...........................................................................................   118.544,3 91.324,3 29,8

Należności franczyzobiorców przekazane do finansowania.......................................   30.060,3 25.263,7 19,0

Opłaty franczyzowe.....................................................................................................   2.987,0 1.515,3 97,1

Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług ..............................................................   7.203,1 3.046,5 136,4

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług...............................   (11.446,1) (12.562,5) (8,9)

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego ...............................................   221,8 - -

Pozostałe należności ......................................................................................................   30.477,2 32.454,4 (6,1)

Rozliczenie z tytułu VAT............................................................................................   20.368,2 12.863,3 58,3

Należności z tytułu podnajmu powierzchni ................................................................   2.207,3 2.283,7 (3,3)

Należności z tytułu sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych ............................   - 5.500,0 (100,0)

Należności od pracowników........................................................................................   578,5 608,1 (4,9)

Pożyczki udzielone......................................................................................................   1.069,8 367,5 191,1

Należności z tytułu ubezpieczeń .................................................................................   430,5 213,7 101,4

Należności w sądzie ....................................................................................................   17.384,8 16.478,0 5,5

Należności z tytułu sprzedaży terminali......................................................................   6.624,1 6.424,1 3,1

Inne należności ............................................................................................................   392,4 3.430,7 (88,6)

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności................................................   (18.578,4) (15.714,7) 18,2

Należności ogółem, z tego .............................................................................................   405.284,2 378.930,8 7,0

Część krótkoterminowa ...............................................................................................   405.284,2 378.930,8 7,0

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Na dzień 31 grudnia 2009 r. i 2008 r. w strukturze stanu należności największy udział miał stan należności z 
tytułu dostaw i usług odpowiadający za 92,4% i 91,4% stanu należności. Natomiast w strukturze stanu 
należności z tytułu dostaw i usług główne pozycje zajmowały: stan należności z tytułu sprzedaży kredytowej, 
stan należności od dostawców oraz stan należności franczyzobiorców przekazanych do finansowania, stanowiąc 
na każdą z tych dat odpowiednio 60,7%, 31,6% i 8,0% oraz 68,7%, 26,4% i 7,3% stanu należności z tytułu 
dostaw i usług. 

Należności wzrosły o 26,4 mln zł, czyli o 7,0%, do 405,3 mln zł na dzień 31 grudnia 2009 r. w porównaniu do 
378,9 mln zł na dzień 31 grudnia 2008 r., co było związane ze wzrostem stanu należności z tytułu dostaw i 
usług, który wzrósł o 28,1 mln zł, czyli o 8,1%, do 374,6 mln zł na dzień 31 grudnia 2009 r. w porównaniu do 
346,5 mln zł na dzień 31 grudnia 2008 r. Wzrost ten był w głównej mierze spowodowany wzrostem stanu 
należności od dostawców o 27,2 mln zł oraz wzrostem stanu należności franczyzobiorców przekazane do 
finansowania o 4,8 mln zł, co wynikało ze zwiększenia skali działalności Grupy. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na wskazane daty. 
Na dzień 31 grudnia  

 2009  2008  
Zmiana 

 (tys. zł) 
(zbadane) 

 (%) 

Środki pieniężne w banku.............................................................................................. 9.580,0 72.320,9 (86,8)
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Na dzień 31 grudnia  
 2009  2008  

Zmiana 

 (tys. zł) 
(zbadane) 

 (%) 

Środki pieniężne w kasie .............................................................................................. 624,2 1.054,6 (40,8)

Środki pieniężne w drodze............................................................................................. 15.848,8 28.385,9 (44,2)

Krótkoterminowe depozyty pieniężne........................................................................... 129.241,6 40.681,8 217,7

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania ........................................ 2.152,6 1.689,9 27,4

Bony ............................................................................................................................... 5,1 16,2 (68,9)

Środki pieniężne ogółem.............................................................................................. 157.452,0 144.149,4 9,2

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wzrosły o 13,3 mln zł, czyli o 9,2%, do 157,4 mln zł na dzień 31 grudnia 
2009 r. w porównaniu do 144,1 mln zł na dzień 31 grudnia 2008 r., co było związane przede wszystkim ze 
wzrostem salda krótkoterminowych depozytów pieniężnych o 88,5 mln zł, czyli o 217,7%, do 129,2 mln zł na 
dzień 31 grudnia 2009 r. w porównaniu do 40,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2008 r. i zostało częściowo 
skompensowane przez spadek stanu środków pieniężnych w banku o 62,7 mln zł, czyli 86,8%, do 9,6 mln zł na 
dzień 31 grudnia 2009 r. w porównaniu do 72,3 mln zł na dzień 31 grudnia 2008 r. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
zobowiązań na wskazane daty. 

  Na 31 grudnia  

  2009  2008  Zmiana 

  
(tys. zł) 

(zbadane)  (%) 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług .........................................................................  866.475,6 755.086,4 14,8

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów ........................................................................ 847.235,5 737.177,1 14,9

Zobowiązania z tytułu usług .......................................................................................... 19.240,1 17.909,4 7,4

Zobowiązania z tytułu bieżącego CIT.........................................................................  11.442,0 6.148,5 86,1

Zobowiązania inne ........................................................................................................  20.377,5 18.462,9 10,4

Rozliczenie z tytułu VAT .............................................................................................. 1.021,6 729,6 40,0

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych.......................................................... 4.502,9 3.491,0 29,0

Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych ......................................................... 7.148,2 10.813,5 (33,9)

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ...................... 982,5 1.428,2 (31,2)

Zobowiązania z tytułu nabytych przedsiębiorstw ......................................................... 5.468,9 478,4 1043,3

Pozostałe zobowiązania ................................................................................................. 1.253,4 1.522,2 (17,7)

Zobowiązania ogółem, z tego .......................................................................................  898.295,1 779.697,9 15,2

Część długoterminowa................................................................................................... 400,0 - -

Część krótkoterminowa ................................................................................................. 897.895,1 779.697,9 15,2

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły o 111,4 mln zł, czyli o 14,8%, do kwoty 866,5 mln zł na dzień 31 
grudnia 2009 r. w porównaniu do kwoty 755,1 mln zł na dzień 31 grudnia 2008 r. Powyższy wzrost wynikał ze 
zwiększenia skali działalności Grupy. 

Zobowiązania finansowe 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat krótkoterminowych i długoterminowych zobowiązań 
finansowych na wskazane daty. 

Na 31 grudnia  

 2009  2008  
Zmiana 

 (tys. zł) 
(zbadane)  (%) 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego................................................................ 29.702,8 30.910,8 (3,9)

Zobowiązania z tytułu finansowania franczyzobiorców ............................................... 30.060,3 25.263,7 19,0

Razem, w tym: .............................................................................................................. 59.763,2 56.174,5 6,4
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Na 31 grudnia  

Część długoterminowa................................................................................................... 22.498,1 23.421,8 (3,9)

Część krótkoterminowa ................................................................................................. 37.265,1 32.752,7 13,8

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Zadłużenie 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat kredytów i pożyczek oraz środków pieniężnych pieniężnych 
poszczególnych Spółkach Zaleznych na dzień 31 marca 2011 r., ze wskazaniem zadłużenia z tytułu kredytu w 
rachunku. 

  Spółka KWDT   
Eurocash 
Franczyza 

Nasze 
sklepy 

Eurocash 
Trade 1 

i Trade 2 

Eurocash 
Spółka 

Akcyjna Sp. 
k. 

Premium 
Distributors 

Pol Cater 
Holding  Razem 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane) 

Wartość wszystkich środków 
pieniężnych ............................ 125.859.007 22.985.592 28.126.235 83.312 - 1.618.410 9.763.376 1.070.142 189.506.074

Kredyty w rachunku 
bieżącym ................................ - - - - (73.764) - (110.994.798) - (111.068.561)

Kwota zasilenia rachunku 
Cash Pool ............................... (68.308.631) (14.633.695) (28.126.235) - 73.764 - 110.994.798 - -

Wartość środków 
pieniężnych w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej.............. 57.550.376 8.351.897 - 83.312 - 1.618.410 9.763.376 1.070.142 78.437.512

Kredyty krótkoterminowe...... (79.063.452) (176.609) (88.077) (80.451) (3.015.434) (14.297.486) (96.721.509)

Kredyty długoterminowe ....... (315.294.015) (14.500.000) (21.740.825) - - - - (351.534.840)

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe................... - - - - - 86.948.676 - - 86.948.676

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe................... 17.393.372 - - - - 481.864 6.985.785 - 24.861.020

Pozostałe krótkoterminowe 
zobowiązania finansowe ........ - - - - - - (6.985.785) - (6.985.785)

Wartość kredytów w 
sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej .............................. (376.964.096) (14.676.609) (21.828.902) (80.451) - 87.430.540 (3.015.434) (14.297.486) (343.432.438)

Źródło: Spółka 

W powyższej tabeli Spółka zaprezentowała efekt wprowadzenia Cash Poolu netto, tak aby odzwierciedlić jego 
uzasadnienie ekonomiczne. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat kredytów i pożyczek oraz środków pieniężnych w Spółce, 
poszczególnych Spółkach Zależnych i Eurocash Spółka Akcyjna Sp. k. na dzień 31 grudnia 2010 r., ze 
wskazaniem zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku. 

  Spółka KWDT  
Eurocash 
Franczyza  Nasze sklepy

Eurocash 
Trade 1 

i Trade 2 

Eurocash 
Spółka 

Akcyjna Sp. k.  
Premium 

Distributors Razem 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane) 

Wartość wszystkich środków 
pieniężnych .............................. 187.264,0 32.137,2 24.094,4 188,5 - 1.568,2 14.912,2 260.164,4

Kredyty w rachunku bieżącym (10.988,5) - - - (69,4) - (37.606,6) (48.664,5)
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  Spółka KWDT  
Eurocash 
Franczyza  Nasze sklepy

Eurocash 
Trade 1 

i Trade 2 

Eurocash 
Spółka 

Akcyjna Sp. k.  
Premium 

Distributors Razem 

  
(w tys. zł) 

(niezbadane) 

Kwota zasilenia rachunku 
Cash Pool ................................. 10.988,5 (24.570,1) (24.094,4) - 69,4 - 37.606,6 -

Wartość środków pieniężnych 
w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej ................................ 187.264,0 7.567,0 - 188,5 1.568,2 14.912,2 211.499,9

Kredyty krótkoterminowe........ (130.041,2) (189,2) (300,2) - - - - (130.530,6)

Kredyty długoterminowe ......... (299.894,0) (14.500,0) (21.740,8) - - - - (336.134,8)

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe..................... - - - - - 79.548,7 - 79.548,7

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe..................... - - - - - 1.087,4 42.545,4 43.632,8

Wartość kredytów w 
sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej ................................ (429.935,2) (14.689,2) (22.041,0) - - 80.636,1 42.545,4 (343.483,9)

Źródło: Spółka 

W powyższej tabeli Spółka zaprezentowała efekt wprowadzenia Cash Poolu netto, tak aby odzwierciedlić jego 
uzasadnienie ekonomiczne. 

Płynność i zasoby kapitałowe 

Źródła kapitału 

Grupa finansuje swoją działalność przede wszystkim przy wykorzystaniu kapitału obrotowego, w tym środków 
wygenerowanych z działalności operacyjnej oraz w przypadku znacznych akwizycji - ze środków pochodzących 
również z kredytu. Na Datę Prospektu Grupa korzysta w szczególności z następujących źródeł finansowania 
zewnętrznego w zakresie, w jakim uznaje to za konieczne: (i) kredytów udzielonych przez instytucje finansowe, 
w tym w rachunku bieżącym oraz długoterminowych; (ii) leasingu finansowego; (iii) zobowiązań umownych, w 
szczególności zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz (iv) kapitału własnego, w szczególności z wpływów z 
tytułu emisji akcji w ramach programów motywacyjnych.  

Szczegółowa analiza kapitału obrotowego Grupy znajduje się w pkt. „Kapitał obrotowy” powyżej. 

Opis istotnych umów kredytowych, w szczególności kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania nabycia Spółek 
Premium Distributors, znajduje się w rozdziale „Opis działalności Grupy” – „Istotne umowy” – „Umowy 
kredytowe”. Natomiast informacje na temat środków pieniężnych w Spółce oraz poszczególnych Spółkach 
Zależnych na dzień 31 marca 2011 r., ze wskazaniem zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w pkt. 
„Zadłużenie”. Ponadto, Spółka zamierza częściowo (w kwocie około 500 mln zł) sfinansować nabycie Spółek 
Tradis ze środków pochodzących z kredytu oraz poprzez emisję Akcji Serii K.  

Na Datę Prospektu Grupa użytkuje również grunty, samochody i wózki widłowe w ramach umów leasingu 
finansowego. W każdym z tych przypadków Grupa ma możliwość ich wykupu po zakończeniu umownego 
okresu leasingu po cenie ustalonej w umowie lub dalszego użytkowania przedmiotu leasingu na podstawie 
zawartej z finansującym nowej umowy leasingu. Z uwagi na ich wartość, umowy te nie stanowią istotnego 
źródła finansowania działalności Grupy.  

Na Datę Prospektu Grupa jest stroną szeregu umów dotyczących w szczególności zakupów produktów FMCG, 
w tym wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych. Grupa prowadzi politykę mającą na celu zarządzanie 
i optymalizację terminów dokonywania płatności z tych umów. Opis istotnych umów handlowych Grupy 
znajduje się w rozdziale „Opis działalności Grupy” – „Istotne umowy”.  

Natomiast opis programów motywacyjnych realizowanych w Grupie znajduje się w rozdziale „Ogólne 
informacje o Spółce” – „Kapitał zakładowy” –„Programy motywacyjne”. 

Informacje na temat potrzeb kapitałowych Grupy do końca 2011 r. opisano w pkt. „Inwestycje bieżące i 
planowane” poniżej. 

Na Datę Prospektu, za wyjątkiem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz umów w 
sprawie finansowania zawartych przez Grupę (zob. „Opis działalności Grupy” – „Istotne umowy” – „Umowy 
kredytowe”), możliwość wykorzystania źródeł finansowania Grupy nie podlega żadnym ograniczeniom. 
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Płynność 

Historycznie, głównymi źródłami zapewnienia płynności finansowej Grupy były posiadane środki pieniężne 
oraz środki pieniężne generowane z działalności operacyjnej, a w przypadku znacznych akwizycji również 
środki pochodzące z kredytów. Grupa oczekuje, że w najbliższej przyszłości jej potrzeby finansowe będą 
pokrywane ze środków pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej oraz w przypadku znacznych 
inwestycji, w szczególności znacznych akwizycji, również ze środków pochodzących z kredytu. Grupa 
wykorzystuje środki pieniężne przede wszystkim na finansowanie działalności operacyjnej, nakładów 
inwestycyjnych, spłatę wymagalnych zobowiązań oraz wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki rotacji kapitału obrotowego Grupy we wskazanych okresach. 

 
 Okres 3 miesięcy zakończony 

31 marca 
 

Rok zakończony 31 grudnia 

  2011  2010  2010  2009  2008 

(dane niezbadane, w dniach)           

Rotacja składników kapitału obrotowego w dniach           

1. Cykl rotacji zapasów (1)........................................................................... 24,8 21,4 29,7 19,9  18,6

2. Cykl rotacji należności (2)........................................................................ 25,9 20,1 31,3 20,4  20,6

3. Cykl rotacji zobowiązań (3) ..................................................................... 55,8 50,7 73,6 52,1  49,3

4. Cykl operacyjny (1+2)(4) ......................................................................... 50,8 41,5 61,1 40,3  39,2

5. Konwersja gotówki (4-3)(5) ..................................................................... (5,0) (9,2) (12,5) (11,7)  (10,1)

Źródło: Spółka. 
` 
(1) Cykl rotacji zapasów oznacza stosunek stanu zapasów na koniec okresu do wartości przychodów ze sprzedaży w okresie pomnożony przez liczbę dni w okresie. 
(2) Cykl rotacji należności oznacza stosunek stanu należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu do wartości przychodów ze sprzedaży w okresie pomnożony 

przez liczbę dni w okresie. 
(3) Cykl rotacji zobowiązań oznacza stosunek stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu do wartości kosztu własnego sprzedaży towarów w 

okresie pomnożony przez liczbę dni w okresie. 
(4) Cykl operacyjny oznacza sumę cykli rotacji zapasów i rotacji należności. 
(5) Cykl konwersji gotówki wyraża różnicę pomiędzy cyklem operacyjnym a cyklem rotacji zobowiązań z tytułu zobowiązań. 

Ujemny cykl konwersji gotówki pozwala Grupie na uwalnianie gotówki w ramach wzrostu sprzedaży. Cykl 
konwersji gotówki w I kwartale 2011 r. spadł do (5,0) dnia w porównaniu do (9,2) dnia w I kwartale 2010 r. 
przede wszystkim w związku z inną dynamiką kapitału obrotowego w Spółkach Premium Distributors. Cykl 
konwersji gotówki w 2010 r. wzrósł do (12,5) dnia w porównaniu do (11,7) dnia w 2009 r. Natomiast, w 2009 r. 
Grupa Eurocash poprawiła cykl konwersji gotówki do (11,7) dnia w porównaniu do (10,1) dnia w 2008 r. 
Dłuższy cykl rotacji zapasów i rotacji należności został skompensowany przez wydłużoną rotację zobowiązań. 

Przepływy pieniężne Grupy 

Poniżej przedstawiono najważniejsze pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych. 

Przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje o przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej, 
inwestycyjnej i finansowej Grupy za wskazane okresy oraz o środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach na 
początek i koniec okresu sprawozdawczego. 

  

Okres 3 miesięcy 
zakończony 31 
marca 2011 r. 

  
(tys. zł) 

(niezbadane) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej............................................................................................................................................... (72.789,8) 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej................................................................................................................... (38.979,3) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej................................................................................................................................................ (21.293,3) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów....................................................................................................................... (133.062,4) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu ................................................................................................................................. 211.499,9 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu ..................................................................................................................................... 78.437,5 

Źródło: Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
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Działalność operacyjna 

Działalność operacyjna spowodowała wypływ środków pieniężnych netto na kwotę 72,8 mln zł, przede 
wszystkim ze względu na ujemne zmiany w kapitale obrotowym, w szczególności ujemne zmiany stanu 
zobowiazań (265,8 mln zł), a także wypływy z tytułu zapłaconego podatku dochodowego (6,0 mln zł) oraz z 
tytułu zapłaconych odsetek (8,6 mln zł). Wypływy zostały częściowo skompensowane przez: (i) korekty zysku 
przed opodatkowaniem, które w szczególności obejmowaly dodatnie korekty z tytułu amortyzacji (18,1 mln zł) i 
dodatnie korekty z tytułu kosztów odsetek (7,5 mln zł) oraz (ii) dodatnie zmiany w kapitale obrotowym, które w 
szczególności obejmowały dodatnie zmiany stanu zapasów (o 68,1 mln zł) i dodatnie zmiany stanu należności (o 
102,2 mln zł). 

Działalność inwestycyjna 

Działalność inwestycyjna spowodowała wypływ środków pieniężnych netto na kwotę (39,0 mln zł). Wypływy 
środków pieniężnych były związane głównie z wydatkami na nabycie jednostek zależnych (pomniejszonych o 
przejęte środki pieniężne) (21,1 mln zł), w tym spółki Pol Cater Holding, oraz pozostałe nakłady inwestycyjne w 
wysokości 24,7 mln zł, przeznaczone głównie na inwestycje w ekspansję, modernizację i remodeling 
Delikatesów Centrum, Hurtowni Cash & Carry oraz centrów dystrybucyjnych (17,8 mln zł). 

Działalność finansowa 

Działalność finansowa spowodowała wypływ środków pieniężnych netto na kwotę 21,3 mln zł. Wypływy 
środków pieniężnych z działalności finansowej dotyczyły przede wszystkim wypływów z tytułu spłaty kredytów 
i pożyczek (14,2 mln zł) w związku ze spłatą kredytu przejętej spółki Pol Cater Holding oraz wypływów z tytułu 
odsetek z tytułu umów kredytów i pożyczek (6,9 mln zł) i zostały częściowo skompensowane wpływami netto z 
tytułu emisji akcji w ramach programów motywacyjnych w Grupie (2,2 mln zł). 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 marca 2011 r. 

W wyniku przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej stan 
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 marca 2011 r. zmniejszył się o 133,1 mln zł, czyli o 
62,9%, do poziomu 78,4 mln zł wobec 211,5 mln zł na początek 2011 r. 

Przepływy pieniężne za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje o przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej, 
inwestycyjnej i finansowej Grupy za wskazane okresy oraz o środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach na 
początek i koniec okresu sprawozdawczego. 

  
Rok zakończony 

31 grudnia 2010 r.

  
(tys. zł) 

(niezbadane) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej............................................................................................................................................... 219.504,7

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej................................................................................................................... (413.629,0)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej................................................................................................................................................ 248.172,3

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów....................................................................................................................... 54.048,0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu ................................................................................................................................. 157.452,0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu ..................................................................................................................................... 211.499,9 

Źródło: Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Działalność operacyjna 

Działalność operacyjna spowodowała wpływ środków pieniężnych netto na kwotę 219,5 mln zł. Najważniejsze 
korekty zysku przed opodatkowaniem, które spowodowały dodatnie przepływy netto środków pieniężnych, 
obejmowały: (i) dodatnie korekty z tytułu amortyzacji (60,3 mln zł) i (ii) dodatnie korekty z tytułu kosztów 
odsetek (28,7 mln zł). Ponadto, dodatnie przepływy środków pieniężnych wynikały również ze zmian w kapitale 
obrotowym, w szczególności dodatniej zmiany stanu zobowiązań (327,6 mln zł). Powyższe wpływy środków 
pieniężnych zostały częściowo skompensowane przez ujemne zmiany w kapitale obrotowym, w szczególności: 
(i) ujemne zmiany stanu zapasów (128,5 mln zł), (ii) ujemne zmiany stanu należności (157,7 mln zł) oraz (iii) 
ujemne zmiany stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (17,6 mln zł), a także (iv) wypływy z tytułu 
zapłaconego podatku dochodowego (29,7 mln zł) oraz z tytułu zapłaconych odsetek (14,3 mln zł). 
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Działalność inwestycyjna 

Działalność inwestycyjna spowodowała wypływ środków pieniężnych netto na kwotę (413,6 mln zł). Wypływy 
środków pieniężnych były związane głównie z wydatkami na nabycie jednostek zależnych (pomniejszonych o 
przejęte środki pieniężne) (344,7 mln zł). tj. Spółek Premium Distributors, wydatkami na nabycie rzeczowych 
aktywów trwałych (56,7 mln zł) i wartości niematerialnych (17,8 mln zł). 

Działalność finansowa 

Działalność finansowa spowodowała wpływ środków pieniężnych netto na kwotę 248,2 mln zł. Wpływy 
środków pieniężnych z działalności finansowej dotyczyły przede wszystkim wpływów z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek (340,6 mln zł) na częściowe sfinansowanie nabycia Spółek Premium Distributors oraz 
wpływów netto z tytułu emisji akcji w ramach programów motywacyjnych w Grupie (12,4 mln zł) i zostały 
częściowo skompensowane wypływami związanymi z wypłatą dywidendy (50,4 mln zł) oraz spłatą kredytów i 
pożyczek (39,3 mln zł) jak również spłatą zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (8,9 mln zł). 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2010 r. 

W wyniku przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej stan 
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2010 r. zwiększył się o 54,0 mln zł, czyli o 34,3%, 
do poziomu 211,5 mln zł wobec 157,5 mln zł na początek 2010 r. 

Ponadto, przepływy środków pieniężnych oraz stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 
grudnia 2010 r. uwzględniają kwotę 18,2 mln zł, którą spółki z Grupy Eurocash pomyłkowo otrzymały od spółki 
obsługującej te spółki w zakresie konwojowania i liczenia środków pieniężnych. Powyższa kwota została 
rozliczona w styczniu 2011 r. 

Przepływy pieniężne za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje o przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej, 
inwestycyjnej i finansowej Grupy za wskazane okresy oraz o środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach na 
początek i koniec okresu sprawozdawczego. 

  
Rok zakończony 

31 grudnia 2009 r.

  
(tys. zł) 

(zbadane) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej............................................................................................................................................... 198.040,0 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej................................................................................................................... (86.477,3) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej................................................................................................................................................ (98.260,1) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów....................................................................................................................... 13.302,6 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu ................................................................................................................................. 144.149,4 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu ..................................................................................................................................... 157.452,0 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2009 r. 

Działalność operacyjna 

Działalność operacyjna spowodowała wpływ środków pieniężnych netto na kwotę 198,0 mln zł. Najważniejsze 
korekty zysku przed opodatkowaniem, które spowodowały dodatnie przepływy netto środków pieniężnych 
obejmowały: (i) dodatnie korekty z tytułu amortyzacji (49,3 mln zł) i (ii) dodatnie korekty z tytułu kosztów 
odsetek (18,4 mln zł). Ponadto, dodatnie przepływy środków pieniężnych wynikały również ze zmian w kapitale 
obrotowym, w szczególności dodatniej zmiany stanu zobowiązań (84,0 mln zł) oraz dodatniej zmiany stanu 
rezerw i rozliczeń międzyokresowych (12,2 mln zł). Powyższe wpływy środków pieniężnych zostały częściowo 
skompensowane przez ujemne zmiany w kapitale obrotowym, w szczególności: (i) ujemne zmiany stanu 
zapasów (43,8 mln zł) oraz (ii) ujemne zmiany stanu należności (24,1 mln zł), a także (iii) wypływy z tytułu 
zapłaconego podatku dochodowego (24,0 mln zł) oraz z tytułu zapłaconych odsetek (8,0 mln zł). 

Działalność inwestycyjna 

Działalność inwestycyjna spowodowała wypływ środków pieniężnych netto na kwotę 86,5 mln zł. Wypływy 
środków pieniężnych w kwocie 132,6 mln zł głównie na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (83,4 mln zł) i 
wartości niematerialnych (17,6 mln zł) oraz wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte 
środki pieniężne) (31,7 mln zł) zostały częściowo skompensowane przez wpływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej w kwocie 46,2 mln zł głównie z tytułu wpływów ze sprzedaży rzeczowych aktywów 
trwałych (40,6 mln zł) oraz wpływów ze sprzedaży jednostek zależnych (pomniejszone o przekazane środki 
pieniężne) (5,5 mln zł). (zob. punkt „Nakłady inwestycyjne” poniżej) 
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Działalność finansowa 

Działalność finansowa spowodowała wypływ środków pieniężnych netto na kwotę 98,3 mln zł. Wypływy 
środków pieniężnych z działalności finansowej w związku ze spłatą kredytów i pożyczek (68,5 mln zł), spłatą 
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (8,3 mln zł) oraz w związku z wypłatą dywidendy (40,1 mln zł) 
zostały częściowo skompensowane przez wpływy netto z tytułu emisji akcji w ramach programów 
motywacyjnych w Grupie (18,1 mln zł). 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2009 r. 

W wyniku przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej stan 
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększył się o 13,3 mln zł, czyli o 9,2%, 
do poziomu 157,5 mln zł wobec 144,1 mln zł na początek 2009 r. 

Przepływy pieniężne za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje o przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej, 
inwestycyjnej i finansowej Grupy za wskazane okresy oraz o środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach na 
początek i koniec okresu sprawozdawczego. 

  
Rok zakończony 

31 grudnia 2008 r.

  
(tys. zł) 

(zbadane) 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej............................................................................................................................................... 235.433,2 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej................................................................................................................... (169.873,3)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej................................................................................................................................................ (52.871,8)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów....................................................................................................................... 12.688,2

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu ................................................................................................................................. 131.461,2 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu ..................................................................................................................................... 144.149,4 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2009 r. 

Działalność operacyjna 

Działalność operacyjna spowodowała wpływ środków pieniężnych netto na kwotę 235,4 mln zł. Najważniejsze 
korekty zysku przed opodatkowaniu, które spowodowały dodatnie przepływy netto środków pieniężnych w 
kwocie 64,5 mln zł obejmowały: (i) dodatnie korekty z tytułu amortyzacji (43,0 mln zł) i (ii) dodatnie korekty z 
tytułu kosztów odsetek (13,4 mln zł). Ponadto, dodatnie przepływy środków pieniężnych wynikały również ze 
zmian w kapitale obrotowym, w szczególności dodatniej zmiany stanu zobowiązań (151,3 mln zł). Powyższe 
wpływy środków pieniężnych zostały częściowo skompensowane przez ujemne zmiany w kapitale obrotowym, 
w szczególności: (i) ujemne zmiany stanu zapasów (43,1 mln zł) oraz (ii) ujemne zmiany stanu należności (6,8 
mln zł), a także (iii) wypływy z tytułu zapłaconego podatku dochodowego (14,2 mln zł) oraz z tytułu 
zapłaconych odsetek, głównie na rzecz dostawców Grupy Eurocash (10,1 mln zł). 

Działalność inwestycyjna 

Działalność inwestycyjna spowodowała wypływ środków pieniężnych netto na kwotę 169,9 mln zł. Wypływy 
środków pieniężnych głównie na wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki 
pieniężne) (94,2 mln zł) w związku z przejęciem spółki Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska), z 
tytułu instrumentów forward (5,4 mln zł) zabezpieczających tę transakcję, na nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych (59,1 mln zł) i wartości niematerialnych (13,0 mln zł) zostały częściowo skompensowane przez 
wpływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej głównie z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów 
trwałych (6,6 mln zł). 

Działalność finansowa 

Działalność finansowa spowodowała wypływ środków pieniężnych netto na kwotę 52,9 mln zł. Wypływy 
środków pieniężnych z działalności finansowej w związku ze spłatą kredytów i pożyczek (19,2 mln zł), spłatą 
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (6,1 mln zł) oraz w związku z wypłatą dywidendy (39,1 mln zł) 
zostały częściowo skompensowane przez wpływy netto z tytułu emisji akcji w ramach programów 
motywacyjnych dla pracowników w Grupie (8,2 mln zł) oraz wpływy z tytułu finansowania franczyzobiorców 
(5,1 mln zł). 
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2008 r. 

W wyniku przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej stan 
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2008 r. zwiększył się o 12,7 mln zł, czyli o 9,6%, 
do poziomu 144,1 mln zł wobec 131,5 mln zł na początek 2008 r. 

Zobowiązania warunkowe i pośrednie 

W toku normalnej działalności Grupa zawiera transakcje, które nie są wykazywane w sprawozdaniu z 
działalności finansowej Grupy jako aktywa ani zobowiązania, ale powodują powstanie zobowiązań 
warunkowych. Główne pozycje zobowiązań warunkowych obejmują zobowiązania gwarancyjne, przede 
wszystkim gwarancje bankowe, oraz poręczenia kredytów. Zobowiązania warunkowe narażają Grupę na różne 
rodzaje ryzyka, w tym na ryzyko kredytowe. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat łącznej wartości zabezpieczeń udzielonych przez Grupę w 
formie poręczeń kredytów i gwarancji bankowych na dzień 31 marca 2011 r. i 31 grudnia 2010 r. 

  Na dzień 

  31 marca 2011  31 grudnia 2010 

  
(tys. zł) 

(niezbadane) 

Millennium S.A.   

Poręczenie gwarancji bankowej dla PTK Centertel S.A. za zobowiązania PayUP ......................... 1.500 1.500

Millennium S.A.   

Poręczenie gwarancji bankowej dla Polkomtel S.A. za zobowiązania PayUP ................................ 2.250 2.250

Millennium S.A.   

Poręczenie gwarancji bankowej dla PTC Sp. z o.o. za zobowiązania PayUP ................................. 1.500 1.500

BZ WBK   

Poręczenie gwarancji bankowej dla Totalizatora Sportowego......................................................... 20 20

Razem...................................................................................................................................................... 5.270 5.270

Źródło: Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Na dzień 31 marca 2011 r. łączna wartość zabezpieczeń udzielonych w formie poręczeń kredytów i gwarancji 
bankowych pozostała na tym samym poziomie co na dzien 31 grudnia 2011 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat pozostałych gwarancji bankowych Grupy na dzień 31 
marca 2011 r. i 31 grudnia 2010 r. 

  Na dzień 

  31 marca 2011  31 grudnia 2010 

  
(tys. zł) 

(niezbadane) 

HSBC Bank Polska S.A.   

Zabezpieczenie zobowiązań z tytułu czynszu*................................................................................. 78,23 77,23

ING Bank Śląski S.A.   

Zabezpieczenie zobowiązań z tytułu czynszu................................................................................... 7.575,34 15.518,91

ING Bank Śląski S.A.   

Zabezpieczenie zobowiązań z tytułu czynszu*................................................................................. 186,77 184,37

Svenska Handelsbanken S.A. Oddział w Polsce   

Zabezpieczenie zobowiązań z tytułu czynszu*................................................................................. 298,48 -

Razem...................................................................................................................................................... 8.138,82 15.780,51

Źródło: Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
 
* Gwarancje w EUR przeliczono na PLN wg średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010 r. 1 EUR = 3,9603 zł oraz z dnia 31 marca 2011 r. 1 EUR = 4,0119 zł. 

Na dzień 31 marca 2011 r. łączna wartość gwarancji bankowych wystawionych na rzecz kontrahentów Grupy w 
celu zabezpieczenia zobowiązań Grupy z tytułu czynszu wynosiła 8,1 mln zł i zmniejszyła się o 7,6 mln zł w 
porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2010 r. Powyższy spadek w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 
2010 r. wynikał głównie z wygaśnięcia części poręczeń w I kwartale 2011 r. 
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W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat łącznej wartości zabezpieczeń udzielonych przez Grupę w 
formie poręczeń kredytów i gwarancji bankowych na dzień 31 grudnia odpowiednio 2010 r. i 2009 r. 

  Na dzień 

  31 grudnia 2010  31 grudnia 2009 

  
(tys. zł) 

(niezbadane) 

ING Bank Śląski S.A.   

Poręczenie gwarancji bankowej dla spółki Advertiva...................................................................... - 207,9

Bank Millennium S.A.   

Poręczenie gwarancji bankowej dla PTK Centertel S.A. za zobowiązania PayUP ......................... 1.500,0 1.500,0

Bank Millennium S.A.   

Poręczenie gwarancji bankowej dla Polkomtel S.A. za zobowiązania PayUp ................................ 2.250,0 2.250,0

Bank Millennium S.A.   

Poręczenie gwarancji bankowej dla PTC Sp. z o.o. za zobowiązania PayUp.................................. 1.500,0 -

Bank Zachodni WBK S.A.   

Poręczenie gwarancji bankowej dla Totalizatora Sportowego......................................................... 20,0 -

Razem...................................................................................................................................................... 5.270,0 3.957,9

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2010 r. 

Na dzień 31 grudnia 2010 r. łączna wartość zabezpieczeń udzielonych w formie poręczeń kredytów i gwarancji 
bankowych zwiększyła się o 1,3 mln zł, do poziomu 5,3 mln zł, w porównaniu do 4,0 mln zł na dzień 31 grudnia 
2009 r. 

Na dzień 31 grudnia 2009 r. łączna wartość zabezpieczeń udzielonych w formie poręczeń kredytów i gwarancji 
bankowych zwiększyła się o 2,5 mln zł, do poziomu 4,0 mln zł, w porównaniu do 1,5 mln zł na dzień 31 grudnia 
2008 r. w następstwie zwiększenia skali działalności Grupy. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat pozostałych gwarancji bankowych wystawionych na rzecz 
Grupy na dzień 31 grudnia odpowiednio 2010 r. i 2009 r. 

  Na dzień 

  31 grudnia 2010  31 grudnia 2009 

  
(tys. zł) 

(niezbadane) 

HSBC Bank Polska S.A.   

Zabezpieczenie zobowiązań z tytułu czynszu................................................................................... 77,2 4.427,9

ING Bank Śląski S.A.   

Zabezpieczenie zobowiązań z tytułu czynszu................................................................................... 15.518,9 2.869,7

ING Bank Śląski S.A.   

Zabezpieczenie zobowiązań z tytułu czynszu................................................................................... 184,4 -

Razem...................................................................................................................................................... 15.780,5 7.297,6

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2010 r. 

Na dzień 31 grudnia 2010 r. łączna wartość gwarancji bankowych wystawionych na rzecz kontrahentów Grupy 
w celu zabezpieczenia zobowiązań Grupy z tytułu czynszu wynosiła 15,8 mln zł. Powyższy wzrost w 
porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynikał głównie z rozszerzenia skali działalności Grupy o 
kolejne placówki przede wszystkim w następstwie nabycia Spółek Premium Distributors oraz wzmocnienia się 
kursu EUR w stosunku do złotego. 

Na dzień 31 grudnia 2009 r. łączna wartość gwarancji bankowych wystawionych na rzecz kontrahentów Grupy 
wynosiła 7,3 mln zł. Powyższy wzrost w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynikał głównie ze 
wzrostu skali działania Grupy. 

Ponadto, w związku z zawarciem w dniu 2 lutego 2009 r. umowy zarządzania płynnością w formie kredytów 
dziennych z ING Bankiem Śląski S.A., Spółka przyznaje każdemu posiadaczowi indywidualny limit kredytu 
dziennego. Spłata kredytów dziennych jest poręczona przez wszystkie podmioty do wysokości kwoty 
poręczenia, natomiast spłata należnych odsetek do kwoty nie przekraczającej 10% kwoty poręczenia.  

Na dzień 31 marca 2011 r. i 31 grudnia 2010 r. kwoty poręczenia w Spółkach Zależnych wynosiły odpowiednio: 
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 Na dzień 31 marca 2011 r.  Na dzień 31 grudnia 2010 r. 

 
(tys. zł) 

(niezbadane) 
 (tys. zł) 

(niezbadane) 

Spółka.............................................................................................................. 140.000,0 190.000,0

KDWT S.A...................................................................................................... 80.000,0 80.000,0

Multi-Ex S.A................................................................................................... 21.400,0 26.000,0

Delikates sp. z o.o. .......................................................................................... 26.300,0 28.600,0

Miro sp. z o.o. ................................................................................................. 14.500,0 16.500,0

Eurocash Franczyza sp. z o.o.......................................................................... 15.000,0 15.000,0

Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego sp. z o.o. ......................................... 13.900,0 15.000,0

Saol Dystrybucja sp. z o.o............................................................................... 10.000,0 11.600,0

Polskie Hurtownie Alkoholi sp. z o.o. ............................................................ 15.000,0 8.800,0

Dako-Galant Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne sp. z o.o.................. 8.800,0 7.500,0

Panta-Hurt sp. z o.o......................................................................................... 7.600,0 6.500,0

MTC sp. z o.o.................................................................................................. 11.000,0 8.300,0

Astor sp. z o.o. ................................................................................................ 7.000,0 6.500,0

Przedsiębiorstwo Dystrybucji Alkoholi Agis S.A. ......................................... 400,0 4.600,0

Damianex S.A. ................................................................................................ 4.100,0 9.200,0

Onufry S.A. ..................................................................................................... 3.000,0 2,000,0

Premium Distributors sp. z o.o. ...................................................................... 9.100,0 1.000,0

Eurocash Trade 1 sp. z o.o. ............................................................................. 100,0 100,0

Eurocash Trade 2 sp. z o.o. ............................................................................. 100,0 100,0

Łącznie ........................................................................................................... 387.300,0 437.300,0

Źródło: Spółka 

Na dzień 31 marca 2011 r. łączna kwota poręczenia wynosiła 387,3 mln zł, natomiast na dzień 31 grudnia 
2010 r. łączna kwota poręczenia wynosiła 437,3 mln zł. 

Nakłady inwestycyjne 

Poniżej przedstawiono informacje na temat wydatków inwestycyjnych istotnych ze względu na charakter 
działalności prowadzonej przez Grupę. 

W latach 2008-2010 łączne nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły około 769,9 mln zł, z czego około 538,5 mln 
zł stanowiły wydatki związane z realizowanymi transakcjami nabycia akcji i udziałów innych spółek, które 
zostały opisane poniżej. Pozostałe nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę były związane z jej rozwojem 
organicznym, w szczególności z inwestycjami w nowe Hurtownie Cash & Carry, modernizacją i remodelingiem 
Hurtowni Cash & Carry oraz rozwojem sieci franczyzowej Delikatesy Centrum. 

W 2011 r. Grupa poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości ok. 12 mln zł związane z nabyciem 100% 
udziałów w spółce Pol Cater Holding Sp. z o.o. (zob. „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” – „Istotne 
zdarzenia po 31 grudnia 2010 r.” – „Nabycie 100% udziałów spółki Pol Cater Holding Sp. z o.o.”). Pozostałe 
nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę w 2011 r. (do 30 kwietnia 2011 r.) w wysokości 24,7 mln zł 
zostały przeznaczone głównie na inwestycje w ekspansję, modernizację i remodeling Delikatesów Centrum, 
Hurtowni Cash & Carry oraz Centrów Dystrybucyjnych (17,8 mln). 

W 2010 r. r. Grupa poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości około 74,5 mln zł głównie na inwestycje w 
ekspansję, modernizację i remodeling Delikatesów Centrum, Hurtowni Cash & Carry oraz Centrów 
Dystrybucyjnych (około 56,2 zł) oraz na spłatę nabycia udziałów w spółce Batna (4,6 mln zł). Ponadto, w 
2010 r. Grupa poniosła nakłady kapitałowe w wysokości 385,9 mln zł w związku z przejęciem Spółek Premium 
Distributors. 

W 2009 r. nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 132,6 mln zł. Znacząca część nakładów inwestycyjnych, tj. 45 
mln PLN, została przeznaczona na nabycie 100% udziałów spółki Batna. Pozostała część została przeznaczona 
przede wszystkim na ekspansję, modernizację i remodeling Delikatesów Centrum i Hurtowni Cash & Carry (w 
2009 r. sieć franczyzowa Delikatesów Centrum powiększyła się o 90 sklepów, a Grupa otworzyła 6 Hurtowni 
Cash & Carry) oraz nabycie Centrum Dystrybucyjnego w Błoniach. 
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W 2008 r. nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 176,9 mln zł. Znaczącą część nakładów inwestycyjnych 
stanowiły nakłady kapitałowe łącznie w wysokości 99,5 mln zł głównie w związku z przejęciem spółki Eurocash 
Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) (92 mln zł) oraz nabycie akcji i udziałów spółek PayUp Polska (3,5 mln 
zł) i Nasze Sklepy (2,1 mln zł). Ponadto, Grupa przeznaczyła 72,2 mln zł na ekspansję, modernizację i 
remodeling Hurtowni Cash & Carry oraz Delikatesów Centrum (w 2008 r. sieć franczyzowa Delikatesów 
Centrum powiększyła się o 81 sklepów, a Grupa otworzyła 9 Hurtowni Cash & Carry). 

Grupa sfinansowała powyższe nakłady inwestycyjne przede wszystkim ze środków własnych pochodzących z 
bieżącej działalności operacyjnej. Natomiast przeważająca część środków (ok. 341 mln zł) przeznaczonych na 
nabycie Spółek Premium Distributors pochodziła z kredytu. 

Inwestycje bieżące i planowane 

Poniżej przedstawiono informacje na temat inwestycji bieżących i planowanych, które są istotne ze względu na 
charakter działalności prowadzonej przez Grupę. 

Do głównych inwestycji realizowanych w ramach Grupy należą w szczególności: (i) nabycie Spółek Tradis 
(około 926 mln zł), (zob. „Cele emisji Akcji Serii K oraz Dopuszczenie Akcji Serii K” –„Przejęcie Spółek Tradis 
oraz emisja Akcji Serii K” – „Umowa inwestycyjna dotycząca nabycia Spółek Tradis”), (ii) inwestycje związane 
z ujednoliceniem systemów informatycznych przejmowanych od CEDC w związku z nabyciem Spółek Premium 
Distributors z systemami Grupy (około 2 mln zł); (iii) inwestycje związane z kontynuowaniem ekspansji sieci 
poprzez pozyskiwanie nowych placówek zarówno Hurtowni Cash & Carry, jak i Delikatesów Centrum oraz sieci 
sklepów abc (do końca 2011 r. Spółka zamierza otworzyć 10 Hurtowni Cash & Carry); oraz (iv) rozbudowa 
centrum w Komornikach. Ponadto, Grupa ponosi bieżące nakłady w związku z modernizacją istniejących 
placówek oraz remodelingiem (ujednolicenie wizerunku placówek operujących w ramach Grupy). Nakłady 
inwestycyjne na realizowane inwestycje (inne niż wskazane powyżej inwestycje kapitałowe) powinny utrzymać 
się na poziomie porównywalnym do poziomu nakładów w 2010 r. 

Natomiast, nakłady inwestycyjne Spółek Tradis zaplanowane na 2011 r. zakładają inwestycje odtworzeniowe 
utrzymujące na dotychczasowym poziomie skalę prowadzonej działalności. 

Na Datę Prospektu poza planowanym nabyciem akcji i udziałów Spółek Tradis, żadne inne realizowane i 
planowane inwestycje nie są znaczące dla działalności Grupy. Ponadto, na Datę Prospektu poza nabyciem 
Spółek Tradis Spółka nie podjęła żadnych zobowiązań co do poniesienia nakładów inwestycyjnych, które 
miałyby charakter wiążący. W przypadku pozostałych realizowanych nakładów inwestycyjnych, Spółka może 
odstąpić od ich wykonania. 

Inwestycje bieżące i planowane są realizowane wyłącznie na terytorium Polski, z wykorzystaniem finansowania 
ze środków własnych Grupy pochodzących z działalności operacyjnej. Natomiast finansowanie nabycia Spółek 
Tradis nastąpi w części poprzez emisję Akcji Serii K oraz poprzez finansowanie z wykorzystaniem środków 
pochodzących z kredytu w wysokości około 500 mln zł. 

Zarządzanie ryzykiem finansowym 

Działalność Grupy Eurocash podlega następującym kategoriom ryzyka związanego z instrumentami 
finansowymi: 

• ryzyko kredytowe, 

• ryzyko płynności finansowej, 

• ryzyko rynkowe,  

• ryzyko operacyjne. 

W Grupie został powołany zespół ds. zarządzania ryzykiem, do którego obowiązków należy budowanie i 
monitorowanie polityki zarządzania ryzykiem, identyfikowanie i analiza ryzyk związanych z działalnością 
Grupy oraz określenie stosownych limitów i kontroli ryzyka, a także do monitorowania odchyleń od tych 
limitów. Polityka oraz system zarządzania ryzykiem są regularnie przeglądane, aby stale odpowiadały aktualnym 
zmianom warunków rynkowych oraz działalności Grupy.  

Ponadto, w Spółce istnieje także dział audytu wewnętrznego, który wśród powierzonych mu zadań również 
kontroluje realizację polityki oraz procedur zarządzania ryzykiem. Audyt wewnętrzny przeprowadza w tym 
zakresie zarówno planowe kontrole jak i procedury sprawdzające stosowane ad hoc. 
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Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Grupę strat finansowych na skutek niewypełnienia przez 
klienta lub kontrahenta będącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązań.  

Ryzyko kredytowe jest głównie związane z należnościami Grupy od klientów oraz inwestycjami finansowymi. Z 
uwagi na rozdrobnienie odbiorców Grupy, koncentracja ryzyka kredytowego nie występuje. 

W tabeli poniżej przedstawiono ekspozycję Grupy na ryzyko kredytowe na wskazane daty. 

  Rok zakończony 31 grudnia 

  2010  2009  2008 

 
 (w tys. zł) 

(zbadane) 

Należności i pożyczki ....................................................................................................................... 741.606 407.335 384.784 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .................................................................................................. 211.500 157.452 144.149 

Łacznie  953.106 564.787 528.933

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe 

Ryzyko kredytowe Grupy w odniesieniu do należności różni się dla poszczególnych grup kontrahentów, z 
którymi Grupa kooperuje: 

• sprzedaż za gotówkę stanowi ponad 90% sprzedaży Hurtowni Cash & Carry i nie jest w związku z tym 
obarczona ryzykiem kredytowym, 

• sprzedaż usług marketingowych do dostawców towarów (akcje promocyjne towarów, gazetki, foldery 
reklamowe) jest obarczona nieznacznym ryzykiem kredytowym, gdyż należności z tego tytułu są 
potrącane ze zobowiązań do dostawców, 

• sprzedaż towarów impulsowych realizowana przez KDWT odbywa się w większości na kredyt i 
charakteryzuje się w związku z tym większą ilością należności przeterminowanych, jednak ryzyko 
kredytowe związane z kontrahentami jest umiarkowane; 

• sprzedaż realizowana w ramach Eurocash Dystrybucja odbywa się w większości na kredyt i 
charakteryzuje się w związku z tym większą ilością należności przeterminowanych, jednak ryzyko 
kredytowe związane z kontrahentami jest umiarkowane. 

Grupa monitoruje na bieżąco wysokość przeterminowanych należności, w uzasadnionych przypadkach 
występuje z roszczeniami prawnymi i dokonuje odpisów aktualizujących. 

W tabeli poniżej przedstawiono wiekowanie należności handlowych oraz ich odpisów. 

 

 
Należności 

brutto  

Odpis 
aktualizujący 

należności  
Należności 

brutto  

Odpis 
aktualizujący 

należności  
Należności 

brutto  

Odpis 
aktualizujący 

należności 

  na dzień 31 grudnia 2010 r.  na dzień 31 grudnia 2009 r.  na dzień 31 grudnia 2008 r. 

 
 (w tys. zł) 

(zbadane) 

0-30 dni ...................................... 637.470,6 - 354.347,0 - 312.236,9 3.460,6

31-90 dni .................................... 22.662,9 - 16.834,5 - 31.195,2 -

91-180 dni .................................. 7.164,8 96,2 5.899,2 2.990,2 7.011,1 5.938,4

> 180 dni .................................... 46.753,9 45.280,8 8.950,7 8.455,9 5.895,8 3.163,6

  714.052,3 45.377,0 386.031,4 11.446,1 356.339,0 12.562,5

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe 

Inwestycje 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty są lokowane w instytucjach finansowych o uznanej reputacji, nie oczekuje 
się więc, iż strony transakcji nie wywiążą się ze swoich obowiązków. 

Poręczenia 

Grupa ogranicza udzielanie poręczeń do podmiotów powiązanych oraz najważniejszych dla działalności Grupy 
kontrahentów, z którymi stale współpracuje na płaszczyźnie handlowej. Na dzień 31 grudnia 2008 . Grupa nie 
posiadała należności z tytułu udzielonych poręczeń. 
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Ryzyko utraty płynności finansowej  

Ryzyko utraty płynności finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku możliwości spłaty przez Grupę jej 
zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. 

Polityka zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej polega na zapewnieniu środków finansowych 
niezbędnych do wywiązywania się Grupy z zobowiązań finansowych i inwestycyjnych kiedy staną się 
wymagalne, bez ponoszenia ryzyka utraty reputacji i niepotrzebnych strat. 

Zarządzanie płynnością Grupy koncentruje się na szczegółowej analizie, planowaniu i podjęciu odpowiednich 
działań w trzech obszarach: 

• obszar obejmujący inwestycje w aktywa trwałe, 

• kapitał pracujący, 

• zadłużenie finansowe netto. 

Sprzedaż Grupy jest w dużym stopniu realizowana za gotówkę, dodatkowo Grupa posiada linie kredytowe w 
formie salda ujemnego i gwarancji do wysokości 260 mln zł, które mogą być wykorzystane na zaspokojenie 
krótkoterminowych potrzeb finansowych. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat instrumentów o stałej i zmiennej stopie procentowej na 
wskazane daty. 

 
 Wartość 

bilansowa  do 12 miesięcy  1-5 lat  powyżej 5 lat 

 
 (w tys. zł) 

(zbadane) 

Na dzień 31 grudnia 2010 r.     

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego................................... 31.476,7 8.250,8 21.745,6 1.480,2

Zobowiązania z tytułu finansowania franczyzobiorców .................. 31.243,0 31.243,0 - -

Zobowiązania z tytułu dostaw i inne ................................................ 1.456.528,2 1.456.128,2 400,0 -

Kredyty bankowe i pożyczki ............................................................ 343.483,9 86.897,8 256.586,2 -

  1.862.731,9 1.582.519,8 278.731,8 1.480,2

Na dzień 31 grudnia 2009 r.     

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego................................... 29.702,8 7.204,8 15.753,9 6.744,2

Zobowiązania z tytułu finansowania franczyzobiorców .................. 30.060,3 30.060,3 - -

Zobowiązania z tytułu dostaw i inne ................................................ 898.295,1 897.895,1 400,0 -

  958.058,3 935.160,2 16.153,9 6.744,2

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2010 r. 

Ryzyko rynkowe  

Ryzyko rynkowe jest związane z zajściem zmian w zakresie popytu, podaży oraz cen, a także innych czynników, 
które wpłyną na wyniki Grupy lub wartość posiadanych aktywów (takich jak kursy walut zagranicznych, stopy 
procentowe, cena kapitału). Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie ekspozycji na to ryzyko w 
akceptowalnych ramach, przy jednoczesnej optymalizacji zwrotu z ryzyka. 

Ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe nie jest istotnym zagrożeniem dla działalności Grupy, gdyż większość swoich rozliczeń 
prowadzi ona w walucie krajowej. W celu zarządzania ryzykiem walutowym, w przypadku istotnych transakcji 
rozliczanych w walutach obcych, Grupa kupuje i sprzedaje instrumenty pochodne. Działania Grupy w tym 
zakresie są ukierunkowane na stosowanie rachunkowości zabezpieczeń tak, aby minimalizować zmienność 
zysków i strat bieżącego okresu. 

Ryzyko stóp procentowych 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat instrumentów o stałej i zmiennej stopie procentowej na 
wskazane daty. 
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 Wartość bieżąca 

na dzień 31 grudnia 2010 r.  
Wartość bieżąca 

na dzień 31 grudnia 2009 r.

 
 (w tys. zł) 

(zbadane) 

Instrumenty o stałej stopie procentowej   

Aktywa finansowe .............................................................................................................. - -

Zobowiązania finansowe .................................................................................................... 31.477 29.703

Instrumenty o zmiennej stopie procentowej   

Aktywa finansowe .............................................................................................................. 280.233 190.067

Zobowiązania finansowe .................................................................................................... 420.309 50.438

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2010 r. 

Ryzyko zmiany stóp procentowych nie jest istotnym zagrożeniem dla działalności Grupy. 

Ryzyko operacyjne  

Ryzyko operacyjne to ryzyko poniesienia strat bezpośrednich lub pośrednich, których różnorodne powody są 
powiązane z procesami, personelem, technologią i infrastrukturą Grupy, jak również spowodowane są przez 
czynniki zewnętrzne, inne niż ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe i ryzyko płynności, takie jak np. wymagania 
prawne lub inne regulacje, czy też ogólnie akceptowane standardy zachowań korporacyjnych. Ryzyka 
operacyjne wynikają ze wszystkich działań Grupy. 

Celem Grupy jest zarządzanie ryzykiem operacyjnym w taki sposób, aby równoważyć unikanie strat 
finansowych i uszczerbku reputacji z ogólną efektywnością ponoszonych kosztów, unikając przy tym procedur 
kontrolnych ograniczających inicjatywę i kreatywność. 

Podstawowa odpowiedzialność za rozwój i wdrażanie kontroli dotyczących ryzyka operacyjnego jest przypisana 
Zarządowi. Wykonywanie obowiązków w tym zakresie jest wspomagane przez rozwój ogólnych standardów 
zarządzania ryzykiem operacyjnym, które obejmują: 

• wymagania dotyczące odpowiedniego podziału obowiązków, w tym wykonywania niezależnej 
autoryzacji transakcji, 

• wymagania co do uzgadniania i monitorowania transakcji, 

• przestrzeganie wymogów prawa i innych regulacji, 

• dokumentowanie kontroli i procedur, 

• wymogi co do okresowej oceny ryzyk operacyjnych, które wystąpiły, jak też co do oceny 
odpowiedniości istniejących kontroli i procedur nakierowanych na zidentyfikowane ryzyko, 

• wymogi dotyczące raportowania o poniesionych stratach operacyjnych oraz proponowanych środkach 
zaradczych, 

• opracowywanie planów awaryjnych, 

• szkolenia i rozwój zawodowy, 

• standardy etyczne i biznesowe, oraz 

• minimalizowanie ryzyka, w tym poprzez ubezpieczanie, jeśli jest to efektywne. 

Zarządzanie kapitałami 

Podstawowym założeniem polityki Grupy w zakresie zarządzania kapitałami jest utrzymanie silnej bazy 
kapitałowej, która będzie podstawą zaufania ze strony inwestorów, kredytodawców oraz rynku i która zapewni 
przyszły rozwój Grupy. 

Grupa monitoruje zmiany w akcjonariacie, wskaźniki rentowności kapitału oraz poziom dywidend wypłacanych 
akcjonariuszom. 

Celem Grupy jest osiągnięcie wskaźnika rentowności kapitału na poziomie satysfakcjonującym akcjonariuszy 
oraz zapewnienie corocznej wypłaty dywidendy. 
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Istotne zasady rachunkowości i oszacowania  

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne obejmują nabyte przez Grupę prawa majątkowe przeznaczone do używania na potrzeby 
Grupy, które nadają się do gospodarczego wykorzystania, zaś ich przewidywany okres ekonomicznej 
użyteczności jest dłuższy niż rok. 

Do wartości niematerialnych Grupa zalicza: 

• wartość firmy, 

• licencje dotyczące oprogramowania komputerowego, 

• autorskie prawa majątkowe, 

• prawa do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, 

• know-how, 

• inne wartości niematerialne. 

Wartość początkowa wartości niematerialnych 

Wartość początkową wartości niematerialnych stanowi cena nabycia, która obejmuje kwotę należną 
sprzedającemu oraz inne koszty poniesione w bezpośrednim związku z nabyciem wartości niematerialnych. 

Nakłady poniesione w terminie późniejszym 

Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy 
zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe nakłady, w tym nakłady na 
wytworzone we własnym zakresie: znaki towarowe, wartość firmy i markę są ujmowane jako zysk lub strata 
bieżącego okresu w momencie poniesienia. 

Amortyzacja 

Amortyzację wylicza się dla wszystkich wartości niematerialnych, z pominięciem wartości firmy oraz wartości 
niematerialnych i prawnych o nieokreślonym okresie użytkowania. Przy określaniu okresu użytkowania brany 
jest pod uwagę czas, w którym wartości niematerialne będą przynosić wymierne korzyści ekonomiczne. Jeżeli 
określenie ekonomicznie uzasadnionego okresu używania jest trudne lub nie ma pewności, co do spodziewanych 
wymiernych korzyści, należy zgodnie z zasadą ostrożności dokonać całkowitego odpisu w ciężar kosztów. 

Grupa stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla poszczególnych grup wartości niematerialnych: 

• licencje – oprogramowanie komputerowe – 33,3; 

• autorskie prawa majątkowe – 20; 

• znaki towarowe – 5-10; 

• know-how – 10; 

• inne wartości niematerialne – 10-20. 

Grupa uznaje, że znaki towarowe „Eurocash”, „KDWT” i „abc” są rozpoznawalne na rynku i planuje 
wykorzystywać je w swojej działalności przez długi czas. W związku z tym Grupa przyjmuje, że okres 
użytkowania znaków towarowych „Eurocash”, „KDWT” i „abc” jest nieokreślony i nie podlegają one 
amortyzacji. Znaki towarowe „Eurocash”, „KDWT” i „abc” podlegają corocznemu testowi na utratę wartości. 

Weryfikacja stawek amortyzacyjnych, odpisy z tytułu utraty wartości 

Nie później niż na koniec roku obrotowego stosowane wobec wartości niematerialnych stawki amortyzacyjne 
podlegają weryfikacji. W razie stwierdzenia potrzeby dokonania korekty stosowanych stawek amortyzacyjnych 
– korekta następuje w roku następnym i kolejnych latach obrotowych.  

Nie później niż na koniec roku obrotowego wartości niematerialne podlegają również weryfikacji pod kątem 
istnienia przesłanek utraty wartości i konieczności dokonania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. 
Odpisy te dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych nie później niż na dzień sprawozdawczy, 
a więc w okresie, w którym stwierdzono utratę wartości. 

Zgodnie z wymogami określonymi w MSR 36, dotyczącymi przeprowadzenia testu sprawdzającego czy nie 
nastąpiła utrata wartości składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania i wartości 
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firmy, Grupa przeprowadza test na utratę wartości, poprzez porównywanie wartości bilansowej danego 
składnika z jego wartością odzyskiwalną, bez względu na to, czy istnieją przesłanki wskazujące na to, że taka 
utrata wartości mogła wystąpić. 

Wycena wartości niematerialnych na dzień sprawozdawczy 

Na koniec okresu sprawozdawczego wartości niematerialne Grupa wycenia w cenie nabycia pomniejszonej o 
odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. 

Zapasy 

Definicja 

Do zapasów Grupa zalicza: 

• towary nabyte przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności, 

• materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, 

Zasady ustalenia ceny nabycia 

Cenę nabycia ustala się z zastosowaniem metody pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO). Grupa stosuje tę 
samą metodę ustalania ceny nabycia w odniesieniu do wszystkich pozycji zapasów. 

Cenę nabycia stanowią wszystkie koszty zakupu oraz pozostałe koszty poniesione w trakcie doprowadzenia 
zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. 

Na koszty zakupu zapasów składają się cena zakupu, cła importowe i pozostałe podatki (inne niż te możliwe do 
odzyskania w okresie późniejszym od urzędów skarbowych) oraz koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz 
inne koszty dające się bezpośrednio przyporządkować do towarów. 

Przy określaniu kosztów zakupu odejmuje się opusty, rabaty handlowe i inne podobne pozycje. 

Wycena zapasów na koniec okresu sprawozdawczego 

Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższych od możliwej do 
uzyskania ceny sprzedaży netto. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia pozostałych zapasów ustala się metodą 
pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy 
szacowaną ceną sprzedaży dokonywaną w toku działalności gospodarczej, a szacowanymi kosztami ukończenia 
i kosztami niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

Grupa identyfikuje następujące okoliczności wskazujące na konieczność dokonania odpisu aktualizującego 
wartość zapasów: 

• utrata wartości użytkowej zapasów (zniszczenie, przeterminowanie, itp.), 

• przekroczenie poziomu zapasów wynikającego z zapotrzebowania i możliwości zbycia przez Grupę, 

• niska rotacja zapasów, 

• utrata wartości rynkowej zapasów w wyniku spadku ich cen sprzedaży poniżej poziomu wyceny 
zapasów – wartość netto możliwa do uzyskania. 

Jeśli wartość cen nabycia jest wyższa od cen sprzedaży netto na dzień sprawozdawczy, wówczas ceny nabycia 
obniża się do cen sprzedaży netto poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów obciążają pozostałe koszty operacyjne. 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe 

Należności z tytułu dostaw i usług 

Należności z tytułu dostaw i usług obejmują należności powstałe w wyniku zrealizowanych dostaw lub usług o 
okresie spłaty do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy. 

Pozostałe należności krótkoterminowe 

Pozostałe należności krótkoterminowe obejmują należności o okresie spłaty krótszym niż 1 rok licząc od dnia 
sprawozdawczego z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług. 
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Wycena należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności krótkoterminowych na koniec okresu 
sprawozdawczego 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na dzień ich powstania są wykazywane w wartości 
godziwej i ujmowane w okresach późniejszych według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej oraz pomniejszone o odpisy aktualizujące należności wątpliwe.  

Należności nieściągalne są odpisywane w rachunek zysków i strat w momencie stwierdzenia ich nieściągalności. 

Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności przez odbiorców Grupy są księgowane w momencie wpływu 
środków pieniężnych do Grupy. 

Wycena na koniec okresu sprawozdawczego należności wyrażonych w walutach obcych 

Zgodnie z MSR 21 należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są nie rzadziej niż na dzień 
sprawozdawczy przy zastosowaniu kursu natychmiastowej wymiany. 

Różnice kursowe dotyczące należności wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny zaliczane 
są odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych 

Odpisy aktualizujące wartość należności 

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzone są na:  

• należności od dłużników postawionych w stan upadłości lub likwidacji – do wysokości należności nie 
objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, 

• należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek dłużnika 
nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego – do pełnej wysokości, 

• należności kwestionowane przez dłużników – do wysokości nie pokrytej zabezpieczeniem, 

• należności przeterminowane lub jeszcze nie przeterminowane, lecz o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa, iż należności te ulegną przeterminowaniu – w wysokości wiarygodnie 
oszacowanej przez Grupę (na podstawie przeszłych doświadczeń, wiarygodnie przeprowadzonych 
analiz, prognoz itp.). 

• należności skierowane na drogę sądową – w wysokości 100% wartości należności. 

Odpisy aktualizujące wartość należności uwzględniają nie tylko zdarzenia, które nastąpiły do dnia 
sprawozdawczego, ale także ujawnione później, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zarząd 
do publikacji, jeżeli zdarzenia te dotyczą należności ujętej w księgach na dzień sprawozdawczy. 

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, a jeżeli dotyczą 
odsetek – w ciężar kosztów finansowych. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie i 
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 
wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i 
ich ekwiwalentów, pomniejszonych dodatkowo o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących, stanowiąc 
integralną część systemu zarządzania środkami pieniężnymi Grupy. 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania, których termin wymagalności przypada w okresie 
krótszym niż 12 miesięcy, licząc od końca okresu sprawozdawczego (nie dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i 
usług). 

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują w szczególności: 

• zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

• zobowiązania finansowe z tytułu umów leasingu finansowego, 

• zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 

• zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, 

• zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, 
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• zobowiązania z tytułu finansowania franczyzobiorców. 

Wycena zobowiązań krótkoterminowych na dzień sprawozdawczy 

Na dzień sprawozdawczy zobowiązania te wyceniane są według zamortyzowanej ceny nabycia, przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

Wycena na dzień sprawozdawczy zobowiązań krótkoterminowych wyrażonych w walucie obcej 

Zgodnie z MSR 21 zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są nie rzadziej niż na koniec okresu 
sprawozdawczego przy zastosowaniu kursu natychmiastowej wymiany. 

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań krótkoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień 
ich wyceny, należy zaliczać odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający 
ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność 
wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnej wyceny kwoty tego zobowiązania. 

Rezerwy są ustalane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z 
zastosowaniem stopy przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżące szacunki rynkowe wartości pieniądza 
w czasie oraz ryzyko związane z danym zobowiązaniem. 

Wykorzystanie rezerw może następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób 
rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. 

Rezerwy zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania nie powstały. 

Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują 
należności za towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o 
rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy). 

Sprzedaż towarów 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są, gdy spełnione zostały następujące warunki: 

• Grupa przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, 

• Grupa przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami w stopniu, w jakim 
zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo własności, ani też nie 
sprawuje nad nimi efektywnej kontroli, 

• kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 

• istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji, 

• koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez Grupę w związku z transakcją można wycenić 
w wiarygodny sposób, 

• można wiarygodnie oszacować prawdopodobieństwo zwrotu. 

Świadczenie usług 

Jeżeli wynik transakcji dotyczącej świadczenia usług można oszacować w wiarygodny sposób, przychody z 
transakcji ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień sprawozdawczy. Wynik 
transakcji można ocenić w wiarygodny sposób, jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki: 

• kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 

• istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu przeprowadzonej 
transakcji, 

• stopień realizacji transakcji na koniec okresu sprawozdawczego może być określony w wiarygodny 
sposób, 

• koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione w 
wiarygodny sposób. 
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Jeżeli wyniku transakcji dotyczącej świadczenia usług nie można oszacować w wiarygodny sposób, przychody z 
transakcji ujmuje się tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Grupa spodziewa się odzyskać. 

Nowe standardy rachunkowości i interpretacje 

W odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2011 r. i okresów 
późniejszych Grupę Eurocash obowiązują pewne nowe standardy i interpretacje, których wprowadzenie nie było 
wymagane na dzień 31 grudnia 2010 r. Informacje na temat nowych standardów rachunkowości i ich 
interpretacji przedstawiono w Nocie 1.3 do Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2010 r. 
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OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY 

Opis ogólny 

Grupa Eurocash jest jedną z największych w Polsce grup pod względem wartości sprzedaży oraz liczby 
placówek zajmujących się dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów 
tytoniowych (szybkozbywalne towary konsumpcyjne – produkty FMCG). Poprzez szereg formatów dystrybucji, 
Grupa Eurocash koncentruje swoją działalność na hurtowej dystrybucji towarów do klientów ze wszystkich 
istotnych segmentów tradycyjnego rynku hurtowego, w szczególności dla tradycyjnych sklepów detalicznych w 
całej Polsce oraz do segmentu stacji benzynowych oraz sieci restauracji i hoteli. 

W swojej działalności Grupa Eurocash wykorzystuje szereg formatów dystrybucji, które przede wszystkim 
obejmują: 

• Hurtownie Cash & Carry – ogólnopolską sieć dyskontowych hurtowni typu Cash & Carry pod marką 
„Eurocash Cash & Carry”, w ramach której funkcjonuje program lojalnościowy dla sklepów sieci 
„abc”; 

• Delikatesy Centrum – system franczyzowy dla sklepów detalicznych pod markami „Delikatesy 
Centrum”, jak również System Franczyzowy IGA; 

• KDWT – aktywną dystrybucję wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych za pośrednictwem 
KDWT;  

• Eurocash Dystrybucja – zaopatrzenie dla sieci restauracji, hoteli i stacji benzynowych w ramach 
Eurocash Dystrybucja oraz Eurocash Gastronomia, oraz 

• Spółki Premium Distributors – hurtową i detaliczną dystrybucję na terenie całej Polski napojów 
alkoholowych za pośrednictwem Spółek Premium Distributors. 

Poza wskazaną powyżej działalnością podstawową, Grupa Eurocash dystrybuuje również elektroniczne usługi 
finansowe poprzez sieć około 4,3 tys. (na dzień 31 marca 2011 r.) terminali znajdujących się w sklepach na 
terenie całego kraju poprzez PayUp, który oferuje między innymi doładowania telefonów komórkowych, 
płatności rachunków i akceptację kart płatniczych. 

Działalność Grupy Eurocash koncentruje się na obszarze Polski. 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat przychodów Grupy Eurocash ze sprzedaży towarów i usług 
generowanych w ramach opisanych powyżej formatów dystrybucji we wskazanych okresach. 

 Okres Rok zakończony 31 grudnia 

 31 marca 2011 2010 2009  2008 

 Kwota  %całość Kwota % całości Kwota % całości  Kwota % całości 

  w mln zł  % w mln zł % w mln zł %  w mln zł  % 

       

Hurtownie Cash & Carry* ................................... 721,31  34,7 3.043,2 39,1 2.609,6 39,0  2.372,6  38,7

Delikatesy Centrum** ......................................... 329,64  15,9 1.088,5 14,0 873,6 13,0  687,4  11,2

KDWT.................................................................. 542,43  26,1 2.235,6 28,7 2.161,7 32,3  2.384,6  38,9

Eurocash Dystrybucja .......................................... 41,56  2,0 470,9 6,0 998,0 14,9  657,2  10,7

Premium Distributors........................................... 417,04  20,1 909,2 11,7 - -  -  -

Pozostałe*** ........................................................ 27,39  1,3 44,4 0,6 55,4 0,8  27,9  0,5

Przychody ze sprzedaży razem......................... 2.079,37  100,0 7.791,8 100,0 6.698,3 100,0  6.129,7  100,0

Źródło: Spółka 
_________________________________ 
* W 2009 r. obejmują również przychody ze sprzedaży w ramach hurtowni należących do spółki Batna; 
** Przychody Delikatesów Centrum od IV kwartału 2010 r. obejmują również przychody generowane w ramach Systemu Franczyzowego IGA, które wcześniej 
były przypisane do Eurocash Dystrybucja;  
*** Pozostałe obejmują przychody z działalności Eurocash Franczyza, Eurocash Detal (do listopada 2008 r., kiedy to nastąpiła sprzedaż tej spółki) i Naszych 
Sklepów. 

Na dzień 31 marca 2011 r. sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała 126 Hurtowni Cash & Carry 
oraz 3 hurtownie Batna, do sieci Delikatesów Centrum należało 566 supermarketów, do Systemu 
Franczyzowego IGA 163 supermarkety, natomiast sieć „abc” obejmowała 4.035 lokalnych sklepów 
spożywczych. Ponadto, w ramach działalności dystrybucyjnej KDWT Grupa dostarczała wyroby tytoniowe i 
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produkty impulsowe łącznie do około 23,5 tys. klientów, a w ramach działalności dystrybucyjnej Eurocash 
Dystrybucji Grupa dostarczała wyroby tytoniowe i produkty impulsowe w segmencie stacji benzynowych i sieci 
restauracji do około 1.237 punktów dostawy (dane operacyjne na dzień 31 marca 2011 r.). Ponadto, Spółki 
Premium Distributors dostarczały napoje alkoholowe na terytorium całej Polski: w szczególności wyroby 
spirytusowe, piwo oraz wino, do około 20 tys. punktów sprzedaży z 85 oddziałów regionalnych w całej Polsce. 
Według stanu na ten dzień sieć sklepów detalicznych należących do PHS obejmowała 32 sklepy spożywcze. 

Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 6.698,3 
mln zł, EBITDA w wysokości 194,5 mln zł, a zysk netto w wysokości 102,5 mln zł. Natomiast w 2010 r. 
przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 7.791,8 mln zł, EBITDA kształtowała się na poziomie 230,7 mln zł, a 
zysk netto na poziomie 128,4 mln zł. 

Historia Grupy 

Przedsiębiorstwo Spółki działało w strukturach portugalskiej grupy dystrybucyjnej Jeronimo Martins, w ramach 
której było prowadzone przez utworzoną w 1995 r. spółkę Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. 

Spółka została założona w 1997 r., początkowo pod firmą JM Sp. z o.o. W 1998 r. Spółka zmieniła firmę na JM 
Polska Sp. z o.o. Spółka działała w strukturach grupy Jeronimo Martins do 2002 r. W 2002 r. doszło do zmiany 
firmy Spółki na Eurocash Sp. z o.o. oraz do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nowoutworzone 
udziały Spółki zostały objęte przez inną spółkę z grupy Jeronimo Martins, działającą pod pierwotną firmą 
Spółki, tj. Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o., w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa, w skład której wchodziły prawa i obowiązki związane z prowadzeniem działalności 
poprzez sieć hurtowni Cash & Carry. Od momentu wniesienia aportu Spółka rozpoczęła działalność w zakresie 
handlu hurtowego poprzez sieć Hurtowni Cash & Carry oraz program lojalnościowy dla sieci sklepów „abc”. 

W 2003 r. Luis Manuel Conceicao do Amaral oraz kontrolowane przez niego spółki Politra B.V. i Kipi nabyli 
prawie wszystkie udziały Spółki. Jeden udział pozostał własnością Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. W 
2004 r. doszło do przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną pod firmą Eurocash S.A. oraz do kolejnych zmian 
struktury akcjonariatu Spółki, na skutek których jedynymi akcjonariuszami Spółki zostali Luis Manuel 
Conceicao do Amaral oraz kontrolowana przez niego spółka prawa holenderskiego Politra B.V. W okresie tym 
podjęty został szereg działań restrukturyzacyjnych mających na celu m.in. zmianę modelu sprzedaży hurtowej 
poprzez sieć Hurtowni Cash & Carry, koncentrację sieci sklepów „abc” w korzystniejszych lokalizacjach oraz 
restrukturyzację kosztów i centralizację niektórych operacji Spółki. 

W 2005 r. akcje Spółki zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na GPW. 

W kolejnych latach Spółka rozpoczęła realizację strategii mającej na celu akwizycje hurtowni produktów FMCG 
oraz wprowadzanie nowych formatów sprzedaży hurtowej (także poprzez przejęcia innych podmiotów 
działających na rynku). W 2006 r. Spółka nabyła 100% akcji KDWT (drugiego pod względem udziału w rynku 
dystrybutora wyrobów tytoniowych) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci sieci sklepów 
franczyzowych „Delikatesy Centrum” wraz z działalnością hurtową polegającą na zaopatrywaniu sieci 
„Delikatesy Centrum” w produkty FMCG. 

W wyniku dokonanego w 2008 r. przejęcia Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) działalność Spółki 
rozszerzyła się o dystrybucję produktów FMCG do stacji benzynowych, sieci restauracji oraz dużych sklepów 
spożywczych (w dniu 1 września 2010 r. nastąpiło połączenie spółki Eurocash Dystrybucja ze Spółką poprzez 
przeniesienie całego majątku Eurocash Dystrybucja na Spółkę). W 2008 r. Spółka nabyła także 49% akcji PayUp 
Polska, zajmującej się dystrybucją elektronicznych usług finansowych poprzez sieć terminali zlokalizowanych w 
sklepach na terenie całego kraju.  

Realizując strategię konsolidacji podmiotów zajmujących się dystrybucją produktów FMCG, w 2009 r. Spółka 
nabyła 100% udziałów spółki Batna prowadzącej hurtownie Cash & Carry na terenie Warszawy. W dniu 1 lipca 
2010 r. nastąpiło połączenie spółki Batna ze Spółką poprzez przeniesienie całego majątku Batna na Spółkę. 

W 2010 r. Spółka nabyła 100% akcji/udziałów w Spółkach Premium Distributors, co umożliwiło jej istotne 
rozszerzenie działalności w zakresie hurtowego obrotu napojami alkoholowymi.  

Ponadto, w 2010 r. Spółka zawarła umowę przedwstępną nabycia 100% udziałów spółki Pol Cater Holding Sp. z 
o.o., która poprzez swoją spółkę zależną, Dania Fast Food Sp. z o.o., prowadzi działalność w zakresie 
dystrybucji produktów FMCG do segmentu HoReCa (hotele, restauracje, catering). Zawarcie umowy 
przyrzeczonej nabycia udziałów Pol Cater Holding Sp. z o.o. było uzależnione od uzyskania zgody Prezesa 
UOKiK na dokonanie koncentracji. Zgoda ta została wydana w dniu 26 stycznia 2011 r. Zamknięcie transakcji 
nabycia udziałów Pol Cater Holding Sp. z o.o. nastąpiło w dniu 1 marca 2011 r. 
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Natomiast w dniu 21 grudnia 2010 r. Spółka zawarła z Emperią Umowę Inwestycyjną dotyczącą nabycia od 
Emperii akcji oraz udziałów w Spółkach Tradis. Zamknięcie Transakcji jest uwarunkowane uzyskaniem zgody 
Prezesa UOKiK na koncentrację. 

Przewagi konkurencyjne 

Zarząd uważa, że wymienione poniżej przewagi konkurencyjne Grupy umożliwią jej wykorzystanie możliwości 
rozwoju w przyszłości i osiągnięcie celów strategicznych. W ocenie Zarządu, wskazane poniżej przewagi 
konkurencyjne będą dotyczyły również Powiększonej Grupy. 

Model biznesu, skala działania i siła zakupowa Powiększonej Grupy 

Model biznesu Grupy zakłada działalność na tradycyjnym rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w 
Polsce we wszystkich istotnych segmentach tego rynku poprzez szereg wyspecjalizowanych formatów 
dystrybucji, które umożliwiają dotarcie do możliwie najszerszego kręgu potencjalnych klientów. Model biznesu 
jest ukierunkowany na klienta i obejmuje formy współpracy poszukiwane przez docelowych klientów Grupy – 
Hurtownie Cash & Carry, sprzedaż do sieci franczyzowej Delikatesów Centrum, dystrybucję dla sieci stacji 
benzynowych, sieci restauracji i sieci hotelarskich oraz dystrybucję wyrobów tytoniowych, produktów 
impulsowych oraz napojów alkoholowych. 

Od 2004 r. Grupa bierze aktywny udział w konsolidacji rozdrobnionego rynku hurtowej dystrybucji produktów 
FMCG. W następstwie przejęć Grupa rozszerza skalę działalności o kolejne formaty dystrybucyjne. Z uwagi na 
centralizację procedur zakupowych oraz sprzedażowych, a także łączną wartość zakupów dokonywanych przez 
poszczególne formaty, Grupa posiada znaczną siłę zakupową, co z kolei umożliwia jej zaoferowanie 
konkurencyjnej oferty produktowej i cenowej dla swoich klientów. Ponadto, pozyskiwanie nowych formatów 
dystrybucji umożliwia Grupie sprzedaż krzyżową produktów oferowanych w innych formatach dystrybucji lub 
rozszerzenie współpracy w nowych formatach. 

Asortyment produktowy Grupy obejmuje szeroką gamę produktów (m.in. produkty spożywcze, wyroby 
tytoniowe, napoje alkoholowe i produkty chemii gospodarczej). W związku z tym Grupa może reagować 
elastyczniej na znaczny spadek konsumpcji danej kategorii produktów. Ponadto, z jednej strony relatywnie 
szeroki asortyment produktowy umożliwia Grupie pozyskiwanie nowych klientów, m.in. w rezultacie sprzedaży 
krzyżowej pomiędzy formatami dystrybucji, a z drugiej strony obejmując, np. w Hurtowniach Cash & Carry 
przeciętnie około 3,5 tys. szybkozbywalnych produktów pozwala Grupie na dostosowywanie oferty do sytuacji 
panującej na rynku oraz do ograniczania czasu magazynowania towarów.  

Możliwość pozyskania znacznej liczby klientów poprzez zaoferowanie im szeregu formatów biznesowych 

Działalność Grupy obejmuje szereg formatów dystrybucji, które umożliwiają jej nawiązanie współpracy z 
różnorodnymi klientami. Grupa oferuje swoim klientom: (i) możliwość współpracy w ramach sformalizowanej 
sieci franczyzowej Delikatesów Centrum lub w ramach programu lojalnościowego sieci sklepów „abc”, jak 
również (ii) współpracę z zapewnieniem dostaw towarów (Delikatesy Centrum, klienci KDWT, Eurocash 
Dystrybucja oraz Spółki Premium Distributors) lub bez dostarczania zakupionych produktów (klienci Hurtowni 
Cash & Carry). Ponadto, poprzez krzyżową sprzedaż Grupa oferuje klientom danych formatów dystrybucji 
asortyment produktów oferowanych przez pozostałe formaty dystrybucji Grupy, wzmacniając efekt synergii i 
skali. Do atutów Grupy należy jakość obsługi, jak również kompleksowe wsparcie oferowane klientom Grupy, 
którego zakres zależy od wybranej przez klienta formy współpracy w Grupie (m.in. od tego, czy jest to 
franczyza czy program lojalnościowy).  

Zarządzanie kapitałem obrotowym 

Model biznesowy Grupy opiera się na formatach dystrybucji, które w znacznej części generują ujemny kapitał 
obrotowy. Działania Grupy zmierzają również do zachowania odpowiedniej struktury sprawozdania z sytuacji 
finansowej Grupy, bieżącego kontrolowania stanu zapasów Grupy oraz aktywnej polityki związanej z kontrolą i 
ograniczeniem wartości oraz długości kredytu kupieckiego oferowanego klientom, w celu optymalizacji 
przepływów środków pieniężnych. 

Z uwagi na model działalności Grupy oraz silny stopień unifikacji i centralizacji w ramach poszczególnych 
formatów dystrybucji, Grupa ponosi relatywnie nieznaczne nakłady inwestycyjne na wzrost organiczny 
działalności związany przede wszystkim z otwieraniem nowych lokalizacji lub modernizacją istniejących 
placówek (własnych lub franczyzowych). Z wyjątkiem finansowania nabycia Spółek Premium Distributors oraz 
finansowania Transakcji również z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu, Grupa finansuje bieżącą 
działalność oraz nakłady inwestycyjne bez potrzeby finansowania dłużnego. 
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Doświadczona i zaangażowana kadra kierownicza 

Członkowie Zarządu oraz kadra kierownicza wyższego szczebla Grupy posiadają szeroką wiedzę oraz 
długoletnie doświadczenie w tradycyjnym jak i w nowoczesnym segmencie handlu hurtowego i detalicznego, 
zdobyte w Polsce i zagranicą. Utalentowana i zaangażowana kadra kierownicza pozwala Grupie na rozszerzanie 
współpracy z klientami, oferowanie im wszechstronnego wsparcia dla prowadzonej działalności, którego zakres 
zależy od formy współpracy klienta z Grupą, oraz wzrost w szczególności poprzez ekspansję czy przejęcia. 
Ponadto, Grupa korzysta z doświadczeń kadry kierowniczej przejmowanych podmiotów posiadającej 
doświadczenie i wiedzę w tych segmentach rynku, w których do momentu danego przejęcia Grupa nie 
prowadziła działalności lub prowadziła ją w ograniczonym zakresie. 

Grupa wprowadziła dla członków kadry kierowniczej oraz wybranych pracowników możliwość udziału w wielu 
programach motywacyjnych w celu powiązania i bezpośredniego przełożenia w określonej części wzrostu 
wyników i sytuacji finansowej Grupy na wynagrodzenie kluczowej kadry kierowniczej oraz wybranych 
pracowników.  

Rozległa sieć dystrybucji 

Grupa posiada rozległą sieć dystrybucji zlokalizowaną na obszarze całego kraju, która na dzień 31 marca 2011 r. 
obejmowała m. in. 126 Hurtowni Cash & Carry, 3 hurtownie Batna, 566 supermarketów należących do sieci 
Delikatesów Centrum oraz 2 centra dystrybucyjneh i 88 filii KDWT, a także 85 oddziałów regionalnych w całej 
Polsce w ramach działalności Spółek Premium Distributors. Szeroka sieć dystrybucyjna pozwala Grupie na 
dalszą ekspansję działalności, dotarcie do różnych klientów, w tym również klientów prowadzących działalność 
na obszarze całej Polski, oraz na optymalizację kosztów działalności, w szczególności związanych z 
transportem, co umożliwia Grupie oferowanie klientom konkurencyjnych cen produktów. 

Sieć dystrybucyjna Powiększonej Grupy będzie dodatkowo obejmowała 9 centrów dystrybucji oraz 54 placówki, 
w tym 31 magazynów serwisowych i Cash & Carry (stan na dzień 31 marca 2011 r.) oraz w szczególności 1.099 
sklepów w ramach sieci franczyzowej sklepów „Groszek”, 1.746 sklepów w ramach 8 sieci franczyzowych 
„Lewiatan” i 556 sklepów należących do sieci sklepów „Euro Sklep” oraz 75 do sieci sklepów Milea. Ponadto, 
na dzień 31 marca 2011 r. Grupa Dystrybucyjna Tradis dostarczała produkty FMCG do sieci 182 supermarketów 
„Stokrotka” oraz 8 supermarketów Delima należących do grupy Emperia Holding, a także współpracowała ze 
540 sklepami Społem. 

Zintegrowany system zarządzania różnorodnymi formatami biznesowymi 

Począwszy od 2004 r. Grupa aktywnie uczestniczy w konsolidacji rozdrobnionego rynku hurtowej sprzedaży 
produktów FMCG w Polsce, korzystając z efektów integracji i synergii, jakie te przejęcia dla niej niosą. 

Grupa wypracowała i wprowadziła zintegrowany model funkcjonowania danego formatu dystrybucji, począwszy 
od systemów wspierających działalność operacyjną poprzez scentralizowane procedury zakupowe i 
sprzedażowe, monitorowanie stanu zapasów, systemy wykorzystywane do sprawozdawczości finansowej, 
systemy administracyjne i inne aplikacje i procedury wewnętrzne. Pozwala to Grupie na świadczenie w ramach 
danego formatu dystrybucji usług o porównywalnej wysokiej jakości oraz dostosowywanie oferty do 
zmieniającej się sytuacji na rynku oraz zróżnicowanych oczekiwań klientów.  

Ponadto, zintegrowany system zarządzania na szczeblu centrum korporacyjnego Grupy wspomaga 
przekazywanie know how pomiędzy poszczególnymi formatami dystrybucji. 

Strategia 

Celem nadrzędnym Grupy jest osiągnięcie pozycji wiodącego dystrybutora produktów żywnościowych w Polsce 
i oferowanie wartości dodanej dla klientów Grupy oraz zwiększanie wartości Grupy dla jej akcjonariuszy. 

Strategia Grupy jest ukierunkowana na i podąża za klientem, któremu Grupa oferuje szereg form współpracy za 
pośrednictwem określonych formatów dystrybucji: 

• małym i średnim sklepom detalicznym, poszukującym zaopatrzenia w produkty FMCG przy 
zapewnieniu odpowiedniego poziomu rentowności w pobliżu miejsca prowadzenia działalności bez 
konieczności zapewnienia dostaw towarów – Hurtownie Cash & Carry oraz program lojalnościowy 
sklepów należących do sieci „abc”; 

• sklepom detalicznym poszukującym kompleksowej dostawy towarów – sieć franczyzową Delikatesów 
Centrum; 

• klientom poszukującym specjalistycznych dostaw określonych kategorii produktów: 
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• wyrobów tytoniowych oraz towarów impulsowych (sklepom detalicznym, kioskom, itp.) – 
dystrybucję za pośrednictwem KDWT,  

• napojów alkoholowych –dystrybucję napojów alkoholowych za pośrednictwem Spółek 
Premium Distributors; 

• sieciom restauracyjnym, sieciom hotelarskim oraz sieciom stacji benzynowych poszukującym 
kompleksowej dostawy określonych produktów, a także wysokiej jakości obsługi – dystrybucję 
w ramach Eurocash Dystrybucja. 

Rozwój działalności Grupy następował w odpowiedzi na potrzeby klientów działających na rynku tradycyjnego 
handlu detalicznego w celu dotarcia do nowej kategorii klientów lub rozszerzenia współpracy z 
dotychczasowymi klientami. Rozwojowi działalności Grupy towarzyszyło rozszerzanie bazy klientów oraz 
oferowanych nowych form współpracy, co następowało w drodze przejęć podmiotów działających w formatach 
dystrybucji, w których Grupa nie prowadziła działalności lub prowadziła działalność w ograniczonej skali. 
Transakcje przejęć innych podmiotów pozwalają na stosunkowo szybkie uzyskanie efektu skali, co przekłada się 
na możliwość zaoferowania klientom Grupy (niezależny handel detaliczny) lepszych warunków zakupu 
towarów, co powinno przyczyniać się również do poprawy konkurencyjności i pozycji rynkowej Grupy. Grupa 
zamierza kontynuować konsolidację rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce w drodze przejęć 
innych podmiotów, czego potwierdzeniem jest nabycie Spółek Premium Distributors w sierpniu 2010 r. 

Celami strategicznymi Grupy Eurocash są: 

• zaspokajanie potrzeb klientów Grupy w obszarze wszystkich ważnych grup asortymentowych poprzez 
szereg formatów dystrybucji i form współpracy oraz zapewnianie klientom oczekiwanego poziomu 
jakości obsługi;  

• stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej Grupy poprzez efekt skali zawarty w działalności hurtowej 
wieloformatowej grupy jednostek biznesowych; a także 

• dalsza integracja systemów operacyjnych oraz systematyczna optymalizacja kosztów. 

W odpowiedzi na postępujący proces konsolidacji na rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce, w 
tym na rynku hurtowej dystrybucji produktów FMCG w Polsce, strategia Grupy Eurocash zakłada także dalszy 
wzrost organiczny w każdym formacie dystrybucji oraz kontynuowanie przejęć innych sprzedawców hurtowych 
i sieci franczyzowych. 

Elementy strategii Grupy, które mają zapewnić osiągnięcie założonych celów, zostały opisane poniżej w 
podziale na poszczególne formaty dystrybucji Grupy. 

Hurtownie Cash & Carry 

Strategia Grupy zakłada wzrost sieci Hurtowni Cash & Carry w szczególności poprzez: 

• Wzrost w istniejących Hurtowniach Cash & Carry 

Grupa zamierza zwiększyć przychody generowane przez poszczególne Hurtownie Cash & Carry poprzez 
podejmowanie działań mających na celu zwiększenie udziału Grupy w obrotach obecnych klientów oraz 
pozyskanie nowych klientów. Działania te będą w szczególności ukierunkowane na spełnienie w jak 
najwyższym zakresie oczekiwań i potrzeb klientów, w szczególności poprzez: (i) rozszerzenie asortymentu 
oferowanych produktów oraz wprowadzenie nowych kategorii produktów do asortymentu, (ii) wprowadzanie 
większej liczby produktów regionalnych dostępnych w asortymencie danej Hurtowni Cash & Carry; (iii) 
promocje i programy lojalnościowe dla klientów; (iv) oferowanie najlepiej sprzedającego się asortymentu po 
najbardziej konkurencyjnych cenach, (v) poprawę wydajności operacyjnej z klientami, (vi) poprawę wizerunku 
Hurtowni Cash & Carry (unowocześnianie wyposażenia, unowocześnienie układu przestrzennego i komunikacji 
oraz dodanie nowych elementów w zakresie obsługi klienta), oraz (vii) zwiększenie poziomu wsparcia 
oferowanego sklepom sieci „abc” ukierunkowane na zwiększenie liczby sklepów sieci „abc”, wzrost udziału 
wartości sprzedaży na rzecz tych sklepów oraz zwiększenie całkowitej sprzedaży sklepów sieci „abc” na rzecz 
ostatecznego klienta. 

• Ekspansję sieci 

Grupa zamierza rozszerzać sieć Hurtowni Cash & Carry w rentownych lokalizacjach, do których, w ocenie 
Grupy, zasadniczo należą miasta posiadające 25 tys. mieszkańców. Oznacza to potencjalny rynek dla 
działalności Grupy obejmujący ponad 150 miast w Polsce, które mogą stać się bazą dla Hurtowni Cash & Carry. 
Na dzień 31 marca 2011 r. liczba Hurtowni Cash & Carry wynosiła 126 hurtowni oraz 3 hurtownie Batna. W 
związku z tym Grupa podejmuje działania mające na celu poszukiwanie kolejnych lokalizacji dla Hurtowni Cash 
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& Carry, w szczególności w Warszawie i okolicach Warszawy, oraz budowanie świadomości marki Eurocash w 
drodze kampanii promocyjnych i wizerunkowych, co m.in. ma wpłynąć na przyspieszenie wzrostu Hurtowni 
Cash & Carry. 

Delikatesy Centrum 

Strategia Grupy zakłada wzrost przychodów generowanych przez sklepy należące do sieci Delikatesy Centrum 
głównie poprzez: 

• Wzrost sprzedaży na rzecz Delikatesów Centrum  

Grupa zamierza zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów do sklepów należących obecnie do sieci 
Delikatesy Centrum. Działania te będą w szczególności ukierunkowane na: (i) zwiększenie poziomu 
konkurencyjności warunków zakupu towarów dostarczanych przez Grupę dla tych sklepów, (ii) rozszerzenie 
wsparcia marketingowego, oraz (iii) rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów oraz wprowadzenie 
nowych kategorii produktów do asortymentu, co w opinii Spółki wpłynie na zwiększenie wartości sprzedaży 
tych sklepów do klientów ostatecznych, zwiększając równocześnie wartość sprzedaży Grupy na rzecz sklepów 
należących do sieci Delikatesy Centrum.  

• Przyspieszenie rozwoju sieci franczyzowej Delikatesy Centrum docelowo na terenie całej Polski 

Grupa zamierza rozszerzać sieć franczyzową Delikatesy Centrum tak, aby docelowo objęła ona obszar całej 
Polski (na dzień 31 marca 2011 r. sieć Delikatesów Centrum obejmowała 566 sklepów zlokalizowanych głównie 
na obszarze południowej Polski), m.in. zwiększając poziom konkurencyjności warunków zakupu towarów 
dostarczanych przez Grupę dla tych sklepów oraz rozszerzając udzielane im wsparcie marketingowe i 
intensyfikując działania w tym zakresie. W pierwszej kolejności Grupa zamierza podejmować działania 
nakierowane na rozszerzenie sieci Delikatesów Centrum o sklepy zlokalizowane na obszarach w pobliżu 
centrów dystrybucyjnych Grupy w Czeladzi i Błoniu. 

KDWT  

Strategia rozwoju KDWT obejmuje przede wszystkim: 

• Rozwój sprzedaży wyrobów tytoniowych przez KDWT na rzecz innych klientów Spółki 

Grupa zamierza dokonywać sprzedaży krzyżowej pomiędzy obecnymi klientami Spółki i KDWT, w przypadku 
której klienci Spółki otrzymają sprzedaż bezpośrednią oraz dostawę wysokiej jakości produktów impulsowych, 
zaś klienci KDWT otrzymają lepsze warunki początkowe dotyczące zakupu produktów spożywczych z 
Hurtowni Eurocash Cash & Carry. 

KDWT sprzedaje wyroby tytoniowe do klientów Grupy, w szczególności Delikatesów Centrum, supermarketów 
IGA oraz sieci sklepów „abc”. 

• Rozwój działalności KDWT w nowych regionach przy wykorzystaniu sieci Hurtowni Cash & Carry jako 
platformy umożliwiającej powstawanie nowych filii 

Działania Grupy będą w znacznej mierze ukierunkowane na pozyskanie nowych klientów dzięki lepszej 
konkurencyjności asortymentu produktów oferowanych przez KDWT oraz serwisu w postaci sprzedaży 
bezpośredniej. 

• Zwiększenie udziału produktów impulsowych w sprzedaży ogółem, co w ocenie Spółki będzie prowadzić 
do wzrostu osiąganych marż i poprawy dynamiki kapitału obrotowego 

W tym obszarze Grupa zamierza przede wszystkim zwiększyć skalę oraz rodzaj działań marketingowych 
prowadzonych przez siły sprzedażowe KDWT, takich jak: wprowadzanie specjalnych programów 
motywacyjnych, nowych projektów tworzonych z producentami związanych ze wzrostem dystrybucji 
numerycznej w sklepach, rozszerzanie asortymentu, zmiany polityki promocyjnej oraz folderowej. Pomimo 
zmniejszającej się konsumpcji wyrobów tytoniowych, Grupa, w szczególności poprzez dokonywanie przejęć 
podmiotów konkurencyjnych w następstwie pogorszenia się ich sytuacji finansowej, zamierza utrzymać udział 
sprzedaży wyrobów tytoniowych na obecnym poziomie, co powinno zwiększyć jej udział w rynku. 

KDWT podejmuje działania nakierowane na poprawę kapitału obrotowego poprzez przechowywanie wyrobów 
głównie w dwóch centrach dystrybucyjnych, optymalizując zapasy. Grupa prowadzi również aktywną politykę 
związaną z kontrolą i ograniczeniem kredytu kupieckiego oferowanego klientom. 
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• Zwiększenie udziału sprzedaży bardziej rentownych kategorii wyrobów tytoniowych 

Grupa zamierza wprowadzić do oferty lub zwiększyć udział w ogólnej wartości sprzedaży wyrobów 
tytoniowych tych rodzajów wyrobów tytoniowych, które pozwalają na osiąganie zakładanych marż. Celem 
Grupy jest uzyskanie pozycji wiodącego dostawcy wskazanych powyżej rodzajów wyrobów tytoniowych. 

Eurocash Dystrybucja 

Strategia rozwoju Eurocash Dystrybucja jest przede wszystkim skupiona na: 

• Rozwoju aktywnej dystrybucji produktów oraz utrzymaniu wiodącej pozycji na rynku dostaw produktów 
impulsowych do stacji benzynowych, sieci restauracji i hoteli 

Nabycie Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) umożliwiło Grupie Eurocash rozwój aktywnej 
dystrybucji produktów oraz rozszerzenie działalności hurtowej Grupy o nowe segmenty rynku – segment stacji 
benzynowych i restauracji. Grupa podejmuje działania mające na celu wzrost przychodów ze sprzedaży 
generowanych w ramach obszaru Eurocash Dystrybucja oraz utrzymanie pozycji lidera w tym segmencie rynku.  

• Pozyskanie nowych klientów 

Grupa zamierza przede wszystkim zwiększyć skalę oraz rodzaj działań marketingowych prowadzonych przez jej 
siły sprzedażowe, utrzymać wysoki poziom obsługi klientów, zapewnić wysoki poziom wsparcia dla klientów 
oraz wykorzystać zdobyte doświadczenie w celu pozyskania nowych klientów, od ogólnopolskich i lokalnych 
sieci paliw, restauracji i hoteli po niezależne i franczyzowe stacje paliw, hotele i restauracje, którym zostaną 
zaoferowane konkurencyjne warunki cenowe współpracy z Grupą. Grupa zamierza oferować istniejącym 
klientom nowe kategorie produktów i nowe formaty współpracy, wykorzystując sprzedaż krzyżową do 
pozostałych formatów dystrybucji.  

Spółki Premium Distributors 

Nabycie Spółek Premium Distributors umożliwiło Grupie Eurocash rozwój przede wszystkim obrotu hurtowego 
napojami alkoholowymi, w szczególności napojami alkoholowymi z ponad 18% zawartością alkoholu. Zgodnie 
z oczekiwaniami Grupy, umożliwiło ono Grupie uzyskanie pozycji jednego z liderów dystrybucji napojów 
alkoholowych w Polsce oraz pozyskanie know how niezbędnego dla prowadzenia działalności w tym obszarze 
na planowaną skalę. W opinii Spółki przyczyni się również do pozyskania nowych klientów dla pozostałych 
formatów dystrybucji Grupy poprzez sprzedaż krzyżową oraz inne formy współpracy. W ramach tego formatu 
dystrybucji Grupa oferuje klientom wysoką jakość obsługi oraz szeroki asortyment napojów alkoholowych, w 
szczególności win oraz napojów alkoholowych z zawartością powyżej 18% alkoholu. 

Ponadto, jednym ze strategicznych celów Grupy jest optymalna integracja Spółek Premium Distributors w 
ramach Grupy, w zakresie umożliwiającym uzyskanie największych synergii. 

Grupa Dystrybucyjna Tradis 

Spółka oczekuje, że konsekwencją przejęcia Spółek Tradis będzie rozszerzenie skali działalności Grupy, co z 
kolei może zwiększyć możliwości i zdolność Grupy do konkurowania na rynku hurtowej sprzedaży produktów 
żywnościowych w Polsce, w szczególności z międzynarodowymi sieciami oraz przyczynić się do utrzymania 
wysokiego potencjału wzrostu działalności Grupy.  

Ponadto, jednym ze strategicznych celów Grupy jest optymalna integracja Spółek Tradis w ramach 
Powiększonej Grupy, w zakresie umożliwiającym uzyskanie największych synergii możliwych do uzyskania, 
docelowego uproszczenia struktur Spółek Tradis oraz wykorzystanie w działalności powiększonej Grupy 
rozbudowanego systemu serwisowego i logistycznego Grupy Dystrybucyjnej Tradis oraz systemów 
komputerowych wdrożonych przez Spółki Tradis i ich klientów, które wpływają na polepszenie zarządzania 
zapasami oraz dostawami (w tym systemu e-hurtowni).  

Szczegółowy opis Umowy Inwestycyjnej stanowiącej podstawę nabycia przez Spółkę od Emperii Spółek Tradis 
znajduje się w rozdziale „Cele emisji Akcji Serii K oraz dopuszczenie Akcji Serii K” – „Przejęcie Spółek Tradis 
oraz emisja Akcji Serii K” – „Umowa inwestycyjna dotycząca nabycia Spółek Tradis”. 

Hurtownie Cash & Carry 

Grupa prowadzi pod marką „Eurocash Cash & Carry” największą w Polsce pod względem liczby placówek i 
jedną z największych pod względem wartości sprzedaży produktów FMCG niezależną sieć dyskontowych 
hurtowni samoobsługowych typu Cash & Carry działającą na terenie całego kraju.  

Na dzień 31 marca 2011 r. sieć handlu hurtowego Eurocash obejmowała 126 Hurtowni Cash & Carry, z których 
114 było zarządzanych bezpośrednio przez Spółkę, natomiast 12 było prowadzonych na podstawie umów 



 

96 

agencyjnych. Hurtownie Cash & Carry działające na podstawie umowy agencyjnej prowadzą działalność 
handlową wyłącznie towarami stanowiącymi własność Spółki, które zostały przekazane agentom do sprzedaży. 
Ponadto, na dzień 31 marca 2011 r. Grupa posiadała również 3 hurtownie Batna. 

Model biznesowy Hurtowni Cash & Carry opiera się na niewielkich hurtowniach położonych w dogodnych 
lokalizacjach w pobliżu klientów. Większość Hurtowni Cash & Carry jest zlokalizowana w miejscowościach o 
średniej wielkości (około 50 tys. mieszkańców), w których Grupa jest w stanie osiągnąć większy udział w rynku. 
Hurtownie Cash & Carry lokalizowane są również w większych miastach. W związku z przejęciem w 2009 r. 
spółki Batna Grupa Eurocash rozpoczęła działalność w obszarze hurtowni Cash & Carry w Warszawie.  

Hurtownie Cash & Carry, których średnia powierzchnia wynosi od około 1,5 tys. m2 do około 2,5 tys. m2, 
oferują wyselekcjonowany, stabilny asortyment szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych przede 
wszystkim dla małych i średnich sklepów spożywczych, do 100 m2 powierzchni sprzedaży. Podstawowymi 
produktami oferowanymi w Hurtowniach Cash & Carry są artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, 
alkohole, papierosy oraz chemia gospodarcza i kosmetyki. Asortyment towarów oferowanych przez przeciętną 
Hurtownię Cash & Carry obejmuje około 3,5 tys. produktów, z czego około 85% stanowią produkty spożywcze i 
napoje. Grupa sprzedaje również produkty pod własnymi markami. Dobór asortymentu w Hurtowniach Cash 
& Carry pod kątem potrzeb grupy docelowych klientów sprawia, że towary oferowane przez Grupę mogą 
zaspokoić znaczną część potrzeb małego i średniego sklepu.  

Sprzedaż w Hurtowniach Cash & Carry jest prowadzona w systemie samoobsługowym, tzw. Cash & Carry. 
Forma zakupów „Cash & Carry” oznacza, że klienci sami kompletują swoje zakupy w danej hurtowni Cash & 
Carry, zasadniczo płacą za nie gotówką oraz we własnym zakresie transportują zakupiony towar do miejsca 
przeznaczenia. W związku z tym klienci Hurtowni Cash & Carry są zlokalizowani w nieznacznej odległości od 
dyskontu.  

Grupa Eurocash co roku pozyskuje około 6-8 lokalizacji dla swojej sieci Hurtowni Cash & Carry. W okresie od 
stycznia 2007 r. do 31 marca 2011 r. Grupa pozyskała 33 nowe Hurtownie Cash & Carry, jednocześnie 
rezygnując z 3 lokalizacji. Dokonując wyboru lokalizacji, Grupa Eurocash kieruje się przede wszystkim 
następującymi czynnikami: poziomem konkurencji na danym rynku, dostępnością lokalizacji, planowaną 
rentownością danego dyskontu oraz dostosowaniem do struktury demograficznej. Hurtownie Cash & Carry są 
zlokalizowane w nieruchomościach wynajmowanych przez Grupę (zob. punkt „Istotne aktywa trwałe” poniżej). 
Hurtownie Cash & Carry prowadzą działalność w zunifikowanym formacie, co wpływa na optymalizację 
nakładów inwestycyjnych niezbędnych na otwarcie nowego dyskontu. 

Klienci 

Strategiczną grupą docelową klientów Hurtowni Cash & Carry są małe i średnie sklepy, o powierzchni do 
100 m2, w średnich i małych miastach oraz na terenach wiejskich, prowadzące sprzedaż detaliczną artykułów 
spożywczych, detergentów i kosmetyków. 

Wśród klientów Hurtowni Cash & Carry Grupa wyróżnia następujące główne kategorie: 

• klienci dokonujący zakupów w ramach programu lojalnościowego sieci „abc”;  

• stali klienci dokonujący zakupów w Hurtowniach Cash & Carry przynajmniej raz w miesiącu; oraz 

• pozostali zarejestrowani klienci. 

Na dzień 31 marca 2011 r. Grupa posiadała około 84 tys. aktywnych klientów Hurtowni Cash & Carry (czyli 
takich, którzy dokonali zakupu w ciągu ostatnich 12 miesięcy), z czego sieć „abc” obejmowała 3,580 Klientów, 
którzy prowadzili 4.035 sklepów „abc”. 

Ponadto Grupa szacuje, że spośród około 84 tys. aktywnych klientów, do stałych klientów Hurtowni Cash 
& Carry należy około 18 tys. tradycyjnych sklepów, które zaopatrują się w Hurtowniach Cash & Carry 
przynajmniej raz w miesiącu. 

Sieć abc 

Grupa oferuje swoim klientom możliwość przystąpienia do programu lojalnościowego w ramach sieci „abc”. 
Głównym celem rozwoju sieci sklepów „abc” jest pozyskanie stabilnej grupy wiarygodnych i stałych klientów 
dokonujących znacznych zakupów w Hurtowniach Cash & Carry. Na dzień 31 marca 2010 r. sieć „abc” 
obejmowała 4.035 lokalnych sklepów spożywczych na obszarze całego kraju. 

Udział sprzedaży do sklepów „abc” w całkowitej sprzedaży Hurtowni Cash & Carry wynosił 49,4%, 46,76% i 
43,60% odpowiednio w 2010 r., 2009 r. i 2008 r. 
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Przystąpienie sklepu detalicznego do sieci sklepów „abc” następuje poprzez zawarcie umowy o współpracy 
handlowej w ramach sieci sklepów abc, która jest zazwyczaj zawierana na czas nieokreślony. Klient Grupy 
przystępujący do sieci sklepów „abc” zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w sieci „abc” i 
do maksymalizacji obrotów z Hurtowniami Cash & Carry oraz uzyskuje prawo do korzystania ze znaku 
towarowego „abc”. Z tytułu przynależności do sieci każdy sklep uiszcza na rzecz organizatora sieci stale 
miesięczne wynagrodzenie m.in. z tytułu zrealizowania przez organizatora sieci rozszerzonej wizualizacji 
zewnętrznej sklepu, uzyskując jednocześnie preferencyjne warunki współpracy z Hurtowniami Cash & Carry 
oraz określone w umowie rabaty. Każdy sklep „abc” posiada swobodę w wyborze dostawców zarówno w 
odniesieniu do produktów nie oferowanych, jak i znajdujących się w ofercie Hurtowni Cash & Carry. 

Atrakcyjność Grupy jako hurtowego sprzedawcy towarów dla sklepów „abc” wynika z konkurencyjnych cen, 
udzielanych rabatów, zaangażowania kadry kierowniczej zarządzającej Hurtownią Cash & Carry i 
indywidualnych relacji z właścicielami sklepów oraz koordynacji działań marketingowych na rzecz sieci „abc”. 
Wsparcie udzielane przez Grupę Eurocash pozwala sklepom sieci „abc” na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej 
na danym rynku oraz na rozwój działalności tych sklepów, co z kolei przyczynia się do wzrostu sprzedaży 
Grupy Eurocash do tych sklepów.  

Delikatesy Centrum 

Grupa prowadzi pod marką „Delikatesy Centrum” jedną z największych w Polsce pod względem liczby 
placówek sieć franczyzową. Ponadto, w ramach tego formatu dystrybucji funkcjonuje System Franczyzowy 
IGA. Na dzień 31 marca 2011 r. sieć Delikatesów Centrum obejmowała 566 supermarketów o średniej 
powierzchni sprzedażowej około 250 m2, zlokalizowane w małych i średnich miejscowościach w południowo-
wschodniej Polsce, które charakteryzują się wysoką jakością oferowanych markowych towarów FMCG oraz 
rozpoznawalnością marki. Ponadto, według stanu na ten dzień System Franczyzowy IGA obejmował 163 duże 
sklepy spożywcze. 

Grupa zapewnia Delikatesom Centrum zaopatrzenie hurtowe zasadniczo w produkty oferowane przez Grupę w 
Hurtowniach Cash & Carry, które z kolei stanowią około 55% asortymentu produktów oferowanych przez 
Delikatesy Centrum ich klientom. Pozostałe produkty, które nie znajdują się w asortymencie oferowanym przez 
Grupę, w szczególności produkty świeże, takie jak owoce i warzywa czy pieczywo, są nabywane przez każdy ze 
sklepów Delikatesy Centrum u innych dostawców niż Grupa Eurocash, przy czym tacy zewnętrzni dostawcy są 
zazwyczaj zatwierdzani przez Grupę Eurocash. 

Współpraca pomiędzy Grupą oraz franczyzobiorcą w ramach sieci franczyzowej „Delikatesy Centrum” odbywa 
się na zasadach określonych w umowach franczyzowych, które są zwykle zawierane na czas nieokreślony. Na 
podstawie zawieranych umów franczyzowych Grupa udziela franczyzobiorcom niewyłącznej licencji na 
otwieranie i prowadzenie sklepów spożywczych zgodnych z cechami charakterystycznymi sieci Delikatesów 
Centrum, obejmującymi w szczególności logo sieci, wyposażenie i systemy dekoracyjno-kolorystyczne sklepów, 
systemy oznakowania produktów oraz sposób ich reklamy, system obsługi klienta, systemy zarządzania 
informatycznego, zarządzanie personelem oraz sposób prowadzenia sklepów spożywczych. Umowy określają 
również zasady uiszczania opłat franczyzowych na rzecz Grupy z tytułu prowadzenia sklepów spożywczych w 
ramach sieci oraz zakres pomocy handlowej i technicznej udzielanej franczyzobiorcom w okresie 
obowiązywania umowy. Grupa Eurocash starannie dobiera franczyzobiorców, weryfikując ich m.in. pod 
względem sytuacji finansowej, rzetelności oraz renomy na rynku. 

Grupa Eurocash zapewnia Delikatesom Centrum istotne wsparcie operacyjne, dba o terminowość dostaw od 
podmiotów zewnętrznych oraz o jakość produktów, a także koordynuje działania marketingowe oraz akcje 
promocyjne podejmowane w ramach sieci „Delikatesy Centrum”, jak również zapewnia zunifikowany format 
dla działalności prowadzonej przez Delikatesy Centrum oraz wizualizację sklepu. Natomiast każdy sklep 
Delikatesy Centrum posiada swobodę co do polityki zatrudniania oraz samodzielnie określa ceny sprzedaży 
produktów. 

Grupa Eurocash zapewnia dostawy towarów do Delikatesów Centrum. Z uwagi na koszty transportu, Delikatesy 
Centrum są zlokalizowane w niedalekiej odległości od centrów dystrybucyjnych Grupy Eurocash na danym 
obszarze. Na dzień 31 marca 2011 r. centra dystrybucyjne obsługujące Delikatesy Centrum znajdowały się w 
Krośnie, Tęgoborzu, Czeladzi i Błoniu.  

Atrakcyjność Grupy jako dostawcy dla poszczególnych sklepów Delikatesów Centrum wynika w szczególności 
z konkurencyjnych cen, rabatów, korzystania z rozpoznawalnej marki, renomy wypracowanej przez Delikatesy 
Centrum oraz koordynacji działań marketingowych. Wsparcie udzielane przez Grupę Eurocash pozwala 
Delikatesom Centrum na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz na rozwój działalności tych sklepów, co z 
kolei przyczynia się do rozszerzenia hurtowej sprzedaży produktów FMCG przez Grupę.  
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Strategia Grupy Eurocash zakłada dalszy rozwój sieci franczyzowej Delikatesów Centrum w taki sposób, aby 
stała się siecią ogólnopolską. 

KDWT – dystrybucja wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych 

Za pośrednictwem KDWT Grupa Eurocash prowadzi aktywną dystrybucję wyrobów tytoniowych i produktów 
impulsowych (takich jak słodycze, napoje, baterie, karty telefoniczne) do około 23,5 tys. (na dzień 31 marca 
2011 r.) tradycyjnych sklepów i kiosków na obszarze całej Polski.  

Dystrybucja wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych jest dokonywana z 2 centrów dystrybucyjnych 
Grupy zlokalizowanych w Komornikach i Czeladzi oraz z 88 filii znajdujących się w całej Polsce. Centra 
dystrybucyjne w przeważającej większości znajdują się w nieruchomościach wynajmowanych przez Grupę (zob. 
punkt „Istotne aktywa trwałe” poniżej). 

Pod względem wartości sprzedaży w tym obszarze działalności Grupy zdecydowaną przewagę ma sprzedaż 
wyrobów tytoniowych, której wartość w 2009 r. wyniosła 1.649 mln zł, co stanowiło około 77% sprzedaży 
realizowanej w tym obszarze działalności Grupy Eurocash. Jednakże od momentu przejęcia KDWT przez 
Spółkę w 2006 r., w wyniku polityki ukierunkowanej na pozyskiwanie nowych klientów oraz wykorzystywanie 
istniejących relacji dla celów sprzedaży obok wyrobów tytoniowych również innych produktów FMCG, Grupa 
odnotowuje wzrost udziału wartości przychodów ze sprzedaży produktów impulsowych w wartości sprzedaży 
realizowanej przez KDWT. Grupa Eurocash zamierza kontynuować działania umożliwiające wzrost pod 
względem ilościowym i wartościowym dystrybucji produktów impulsowych. 

W przeważającej części dystrybucja wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych przez KDWT następuje 
na podstawie składanych zamówień i ich bieżącej realizacji przez Grupę. 

Z uwagi na silny stopień koncentracji rynku producentów wyrobów tytoniowych, głównymi dostawcami tych 
towarów dla Grupy Eurocash są: Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco (zob. punkt 
„Istotne umowy” – „Umowy sprzedaży i dystrybucji wyrobów tytoniowych” poniżej). 

Grupa Eurocash prowadzi aktywne działania w celu pozyskania nowych klientów, w tym przede wszystkim 
klientów Grupy w jej innych formatach dystrybucji. 

Eurocash Dystrybucja – dystrybucja produktów FMCG dla stacji benzynowych, hoteli i restauracji 

W związku z nabyciem w 2008 r. Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska), Grupa Eurocash stała się 
wiodącym dystrybutorem produktów FMCG specjalizującym się w dostawach do segmentu stacji benzynowych, 
sieci restauracji, w tym restauracji typu fast food, oraz dużych sklepów spożywczych w ramach Systemu 
Franczyzowego IGA  

Na dzień 31 marca 2011 r. Grupa dostarczała produkty FMCG do około 1.237 punktów dostaw z segmentu stacji 
benzynowych i restauracji, do których należały m.in. Statoil, Łukoil, KFC czy Pizza Hut, z centrów 
dystrybucyjnych Grupy zlokalizowanych w Czeladzi i Błoniu.  

Dystrybucja produktów FMCG dla stacji benzynowych, hoteli i restauracji następuje na podstawie 
standardowych umów dystrybucyjnych, natomiast produkty FMCG są nabywane przez Grupę łącznie z 
produktami FMCG nabywanymi dla jej pozostałych formatów dystrybucyjnych. Na podstawie zawieranych 
umów dystrybucyjnych Grupa dokonuje zakupu i odbioru produktów od dostawców, magazynuje, sprzedaje i 
dostarcza zamówione produkty do podmiotów z segmentu stacji benzynowych, hoteli i restauracji. Umowy 
dystrybucyjne określają również zasady i formy dokonywania rozliczeń z tytułu dystrybucji produktów.  

Grupa Eurocash prowadzi aktywne działania w celu pozyskania nowych klientów, w tym przede wszystkim 
poprzez nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami w celu uzgodnienia najkorzystniejszych warunków 
ewentualnej współpracy handlowej, uczestnictwo w przetargach organizowanych przez dostawców oraz analizę 
rynku i konkurencji.  

Spółki Premium Distributors 

W związku z nabyciem w dniu 2 sierpnia 2010 r. Spółek Premium Distributors oraz zawarciem umowy 
dystrybucji napojów alkoholowych ze spółkami zależnymi CEDC (zob. – „Istotne umowy” – „Umowa 
dystrybucji napojów alkoholowych”), Grupa Eurocash stała się wiodącym pod względem wartości sprzedaży 
dystrybutorem napojów alkoholowych w Polsce, oferując klientom dostawę szerokiej gamy napojów 
alkoholowych obejmujących ok. 700 marek, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholi wysokoprocentowych (o 
zawartości alkoholu powyżej 18%). Spółki Premium Distributors posiadają jedną z największych w kraju pod 
względem wartości sprzedaży sieć dystrybucji napojów alkoholowych i specjalizują się w dostawach do sieci 



 

99 

sklepów detalicznych, supermarketów, hipermarketów, sieci stacji benzynowych, indywidualnych sklepów 
detalicznych z sektora handlu tradycyjnego i dyskontowych oraz punktów gastronomicznych, w których napoje 
te są bezpośrednio konsumowane (np. hoteli, restauracji, barów).  

Na dzień 31 marca 2011 r. Spółki Premium Distributors dostarczały napoje alkoholowe na terytorium całej 
Polski: w szczególności wyroby spirytusowe, piwo oraz wino, do około 20 tys. punktów sprzedaży z 85 
oddziałów regionalnych w całej Polsce. Według stanu na ten dzień sieć sklepów detalicznych należących do 
PHS obejmowała 32 sklepy spożywcze. 

Dystrybucja napojów alkoholowych następuje na podstawie standardowych umów dystrybucyjnych lub na 
podstawie zleceń składanych przez klientów. Umowy dystrybucyjne są zawierane na czas nieokreślony albo na 
czas określony. Grupa dokonuje zakupu i odbioru produktów od dostawców, magazynuje, sprzedaje i dostarcza 
zamówione produkty do klientów. Umowy dystrybucyjne określają również zasady i formy dokonywania 
rozliczeń z tytułu dystrybucji produktów. Napoje alkoholowe są nabywane przez Grupę na podstawie umów 
dostawy z producentami lub importerami napojów alkoholowych (w szczególności zob. „Istotne umowy” – 
„Umowa dystrybucji napojów alkoholowych”). 

Grupa Eurocash prowadzi aktywne działania w celu pozyskania nowych klientów, w tym przede wszystkim 
poprzez nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami w celu uzgodnienia najkorzystniejszych warunków 
ewentualnej współpracy handlowej, uczestnictwo w przetargach organizowanych przez dostawców oraz analizę 
rynku i konkurencji. 

Pozostała działalność 

Ponadto, poza swoją podstawową działalnością opisaną powyżej, za pośrednictwem PayUp Grupa Eurocash 
prowadzi działalność w zakresie dystrybucji elektronicznych usług finansowych poprzez sieć ok. 4,3 tys. na 
dzień 31 marca 2011 r. terminali ulokowanych w sklepach na terenie całego kraju. PayUp oferuje m. in. 
doładowania telefonów komórkowych, płatności rachunków, akceptację kart płatniczych i inne zbliżone 
elektroniczne usługi finansowe. 

Grupa Dystrybucyjna Tradis  

Grupa Dystrybucyjna Tradis jest jedną z największych w Polsce grup pod względem wartości sprzedaży oraz 
liczby placówek zajmujących się dystrybucją produktów FMCG, która koncentruje swoją działalność na 
hurtowej dystrybucji towarów do klientów ze wszystkich istotnych segmentów tradycyjnego rynku hurtowego, 
w szczególności do tradycyjnych sklepów detalicznych. 

Grupa Dystrybucyjna Tradis prowadzi dystrybucję artykułów FMCG przez centra dystrybucji oraz magazyny 
serwisowe i Cash & Carry zlokalizowane w całej Polsce, a także organizuje sieci franczyzowe sklepów i 
supermarketów o różnorodnych formatach, w tym sieci franczyzowe pod nazwą „Groszek”, „Lewiatan”, „Euro 
Sklep” i „Milea” oraz sieci sklepów partnerskich „Społem Tychy” i „Maro Market”. 

Działalność operacyjna Grupy Dystrybucyjnej Tradis została uporządkowana geograficznie bądź funkcjonalnie 
w ramach ośmiu makroregionów. Na dzień 31 marca 2011 r. sieć dystrybucyjna Grupy Dystrybucyjnej Tradis 
obejmowała 9 centrów dystrybucji, które odpowiadają głównie za centralne magazynowanie artykułów FMCG i 
ich redystrybucję oraz 54 placówki (w tym: (i) 31 magazynów serwisowych i Cash & Carry, które pełnią 
równocześnie funkcję lokalnych centrów dystrybucji dla klientów serwisowych (tj. klientów, którym Grupa 
Dystrybucyjna Tradis dostarcza produkty FMCG) oraz samoobsługowych hurtowni Cash & Carry, 
(ii) 9 hurtowni Cash & Carry, (iii) 8 magazynów serwisowych oraz (iv) 5 magazynów przeładunkowych 
towarów typu crossdock). W ramach działalności serwisowej, Grupa Dystrybucyjna Tradis świadczy usługi 
dystrybucji i logistyki dla sieci franczyzowych i partnerskich sklepów detalicznych oraz niezależnych sklepów 
detalicznych.  

Na dzień 31 marca 2011 r. sieć franczyzowa sklepów detalicznych „Groszek” obejmowała 1.099 sklepów, sieci 
franczyzowe „Lewiatan” – 1.746 sklepów w ramach 8 sieci, do sieci sklepów „Euro Sklep” należało 556 
sklepów (w tym 481 sklepów w ramach sieci franczyzowej, 70 sklepów partnerskich oraz 5 sklepów własnych), 
a sieć sklepów Milea obejmowała 75 sklepów (w tym 33 sklepy w ramach sieci franczyzowej i 42 sklepy własne 
Grupy Dystrybucyjnej Tradis). Natomiast w ramach sieci drogerii pod nazwą Koliber funkcjonowało 
67 drogerii, do sieci sklepów partnerskich „Społem Tychy” należały 24 sklepy, a do „Maro Market” należało 
20 sklepów. 

Ponadto, na dzień 31 marca 2011 r. Grupa Dystrybucyjna Tradis dostarczała produkty FMCG do sieci 182 
supermarketów „Stokrotka” oraz 8 supermarketów Delima należących do grupy Emperia Holding, a także 
współpracowała z 540 sklepami Społem. 
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Prowadzenie działalności dystrybucyjnej Grupy Dystrybucyjnej Tradis wspierają utworzone specjalnie w tym 
celu spółki zadaniowe należące do grupy Emperia, które opracowują rozwiązania informatyczno-sprzętowe w 
dziedzinie elektronicznej komunikacji oraz dostarczają funkcjonalne systemy informatyczne wykorzystywane 
przez klientów Grupy Dystrybucyjnej m.in. dla celów zarządzania zakupami (w szczególności system E-
hurtownie). 

Model biznesowy Grupy Dystrybucyjnej Tradis łączy w sobie – w zależności od formatu dystrybucji - elementy 
modelu biznesowego Hurtowni Cash & Carry (z programem lojalnościowym sieci sklepów abc) oraz 
Delikatesów Centrum, przy czym Grupa Dystrybucyjna Tradis posiada bardziej rozwinięty od Grupy Eurocash 
system hurtowni serwisowych zapewniających obok dostaw do sklepów należących do sieci franczyzowych 
organizowanych przez Grupę Dystrybucyjną Tradis dostawy produktów FMCG do sklepów detalicznych, 
zarówno niezależnych, jak i funkcjonujących w ramach sieci lojalnościowych i programów partnerskich. 

Strategiczną grupą docelową Grupy Dystrybucyjnej Tradis są małe i średnie sklepy detaliczne w średnich i 
małych miastach oraz na terenach wiejskich, prowadzące sprzedaż detaliczną artykułów spożywczych, 
detergentów i kosmetyków. 

Do największych odbiorców pod względem wartości sprzedaży należą sklepy należące do sieci franczyzowych 
organizowanych przez Grupę Dystrybucyjną Tradis, w tym Groszek i Lewiatan, oraz sieci sklepów detalicznych, 
w tym Stokrotka. Ponadto, Grupa Dystrybucyjna Tradis obsługuje sieci stacji benzynowych, np. ORLEN. 

Grupa Dystrybucyjna Tradis ze wszystkimi ważniejszymi odbiorcami towarów i usług posiada podpisane 
ramowe umowy o współpracy. Umowy handlowe z odbiorcami regulują zasady współpracy stron w zakresie 
dystrybucji i promocji produktów oferowanych przez producenta lub dostawcę. Umowy szczegółowo regulują 
procedury składania zamówień, realizacji dostaw, reklamacji i realizacji płatności. Ponadto umowy określają 
również zasady udzielenia kredytu kupieckiego oraz jego zabezpieczenia, upustów cenowych i bonifikat, 
obszarów dystrybucji, wielkości zamówień czy warunków przechowywania produktów. 

Natomiast współpraca w ramach sieci franczyzowych Grupy Dystrybucyjnej Tradis (m.in., „Groszek” i 
„Lewiatan”) jest regulowana przez umowy franczyzowe określające zasady współpracy pomiędzy stronami oraz 
formy i zakres udzielanego wsparcia, w tym zasady udostępnienia systemu organizacyjno-handlowo-
marketingowego. 

Produktowa struktura sprzedaży Grupy 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat produktowej struktury sprzedaży Grupy Eurocash w ujęciu 
wartościowym we wskazanych okresach: 

   Rok zakończony 31 grudnia 

  

Okres trzech miesięcy 
zakończony 31 marca 

2011 r.  2010 2009 2008 

  Kwota % całości Kwota % całości Kwota % całości  Kwota % całości

  w mln zł %  w mln zł % w mln zł %  w mln zł  % 

Artykuły spożywcze i napoje................................ 1.408,86 67,8  4.782,44 61,4 3.785,2 56,5  3.203,7  52,3

Wyroby tytoniowe i karty telefoniczne ................ 509,97 24,5  2.123,86 27,3 2.403,5 35,9  2.499,0  40,8

Pozostałe* .............................................................  160,55 7,7  885,46 11,4 509,6 7,6  427,0  6,9

Przychody ze sprzedaży razem**...................... 2.079,37 100,0  7.791,76 100,0 6.698,3 100,0  6.129,7  100,0

Źródło: Spółka 
_________________________________ 
* Pozostałe obejmują głównie przychody ze sprzedaży produktów przemysłowych. 
** Nie obejmuje przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) w okresie 1 stycznia – 
30 kwietnia 2008 r., Batna w okresie 1 stycznia – 30 listopada 2009 r. oraz Spółki Premium Distributors w okresie 1 stycznia – 1 sieprnia 
2010 r. 

W strukturze sprzedaży Grupy Eurocash dominują podstawowe artykuły spożywcze i napoje wiodących 
producentów oferujących swe produkty w Polsce. Drugą pod względem istotności grupą towarową były 
papierosy, karty telefoniczne i doładowania pre-paid, których udział w 2009 r. wyniósł 36%. Ze względu na 
rozszerzenie od 30 września 2010 r. działalności Grupy w obszarze hurtowej i detalicznej dystrybucji napojów 
alkoholowych, Spółka przewiduje, że udział wartości sprzedaży napojów alkoholowych w strukturze 
przychodów ze sprzedaży Grupy za 2010 r., w szczególności wyrobów spirytusowych, znacząco wzrośnie. 

W ofercie Grupy Eurocash znajdują się także produkty i marki regionalne, odpowiadające potrzebom klientów 
na rynku lokalnym. Grupa Eurocash sprzedaje również produkty pod własną marką. 
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Główni dostawcy Grupy 

Ze względu na zakres produktów oferowanych przez Grupę Eurocash oraz geograficznie zróżnicowanej 
sprzedaży, grupa głównych dostawców Grupy jest bardzo liczna i na dzień 31 marca 2011 r. obejmowała ponad 
665 podmiotów. 

Dostawcy produktów markowych, do których należą czołowi producenci i importerzy produktów FMCG, w tym 
wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych, są wybierani przede wszystkim w oparciu o ich udziały w 
rynku, znaczenie danej marki oraz pokrycie poszczególnych segmentów produktów i zróżnicowanie regionalne.  

Do głównych dostawców Grupy Eurocash należą przede wszystkim producenci papierosów: Philip Morris, 
British American Tobacco, Imperial Tobacco (zob. punkt „Istotne umowy” – „Umowy sprzedaży i dystrybucji 
wyrobów tytoniowych” poniżej) oraz producenci napojów alkoholowych, w tym przede wszystkim Kompania 
Piwowarska i Grupa Żywiec. W związku z nabyciem Spółek Premium Distributors i zawarciem umowy 
dystrybucji napojów alkoholowych (zob. „Istotne umowy” – „Umowa dystrybucji napojów alkoholowych”), 
Spółka przewiduje, że CEDC (Polmos Białystok, Bols, PWW i Carey Agri) stanie się znaczącym dostawcą 
napojów alkoholowych dla Grupy. 

Dokonywanie dostaw następuje na zasadach określonych w ramowych umowach dostawy zawieranych z 
dostawcami Grupy. Natomiast zazwyczaj ustalenia w zakresie wolumenu są dokonywane bezpośrednio przed 
dostawą. Ze względu na skalę działalności oraz centralizację procedur zakupowych (wyrobów tytoniowych 
przez KDWT, natomiast większości pozostałych produktów przez Spółkę, która następnie odsprzedaje je 
spółkom zależnym odpowiedzialnym za poszczególne formaty dystrybucji), Grupa Eurocash uzyskuje korzystne 
warunki cenowe oraz warunki płatności. Dostawy produktów do centrów dystrybucyjnych Grupy oraz w 
niektórych przypadkach dostawy bezpośrednie są dokonywane w oparciu o formuły INCONTERMS 2000. 
Dostawa następuje z wykorzystaniem transportu samochodowego. 

Na dzień 31 marca 2011 r. Grupa Dystrybucyjna Tradis współpracowała z blisko 1.000 dostawców i 
producentów z całej Polski. Głównymi dostawcami Grupy Dystrybucyjnej Tradis są dostawcy produktów 
markowych, do których należą czołowi producenci i importerzy produktów FMCG, wybierani przede wszystkim 
w oparciu o ich udziały w rynku, znaczenie danej marki oraz pokrycie poszczególnych segmentów produktów i 
zróżnicowanie regionalne. Na Datę Prospektu żaden z dostawców Grupy Dystrybucyjnej Tradis nie posiadał 
dominującej pozycji, przez co rozumie się posiadanie 10% udziału w wartości dostaw realizowanych dla Grupy 
Dystrybucyjnej Tradis. 

Istotne umowy 

Poniżej opisano istotne umowy Grupy. Umowy zawarte w normalnym toku działalności zostały uznane za 
umowy istotne w oparciu o kryterium znaczącej wartości obrotów, tj. w przypadku gdy ich wartość w danym 
roku stanowiła co najmniej 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w danym roku lub, 
zgodnie z przewidywaniami Spółki, w najbliższej przyszłości może osiągnąć wskazany powyżej próg (umowy 
sprzedaży i dystrybucji wyrobów tytoniowych, umowa dystrybucji napojów alkoholowych). Umowy zawarte 
poza normalnym tokiem działalności zostały uznane za istotne ze względu na: (i) ich wartość stanowiącą co 
najmniej 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych lub (ii) ich znaczący wpływ na kluczowe dla 
Grupy obszary działalności lub na ich finansowanie (umowy kredytowe, umowy dotyczące systemów 
informatycznych). 

Ze względu na specyfikę rynku produktów FMCG, konkurencyjność na tym rynku oraz odnotowywane 
zmniejszanie się sprzedaży wyrobów tytoniowych w Polsce, a także znaczne zwiększenie wartości sprzedaży w 
związku z nabycie Spółek Premium Distributors, działalność Grupy nie jest uzależniona od dostawców wyrobów 
tytoniowych. Ze względu jednak na znaczenie umów zawieranych z dostawcami wyrobów tytoniowych, a w 
szczególności ze względu na znaczącą wielkość obrotów z tymi dostawcami, Spółka uznaje zawarte z nimi 
umowy za istotne. 

Poza umowami wskazanymi poniżej, na Datę Prospektu Spółki Tradis nie są stroną umów, które mogłyby zostać 
uznane za istotne w świetle wskazanych powyżej kryteriów.  

Umowa dystrybucji napojów alkoholowych 

W dniu 8 kwietnia 2010 r. Spółka zawarła umowę na dystrybucję napojów alkoholowych na terenie Polski. 
Stronami umowy, oprócz Spółki, są spółki zależne CEDC – Carey Agri International Poland Sp. z o.o., Bols Sp. 
z o.o., Polmos Białystok S.A. i PWW Sp. z o.o. (jako dostawcy) oraz Premium Distributors Sp. z o.o. (jako 
dystrybutor). Umowa dystrybucyjna umożliwi Grupie dystrybucję produktów oferowanych przez dostawców i 
ich nabywanie na warunkach określonych w umowie.  
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Z chwilą nabycia przez Spółkę 100% akcji/udziałów Spółek Premium Distributors, tj. w dniu 2 sierpnia 2010 r., 
Premium Distributors Sp. z o.o. weszła w skład Grupy. 

Umowa Dystrybucyjna przewiduje kary umowne, które mogą być płatne przez dostawców w przypadku 
pogorszenia warunków sprzedaży produktów w stosunku do warunków określonych w umowie dystrybucyjnej. 
Umowa wyłącza możliwość dochodzenia przez Spółkę odszkodowania przewyższającego wartość określonej w 
umowie kary umownej.  

Umowa dystrybucyjna weszła w życie w dniu nabycia przez Spółkę 100% akcji/udziałów Spółek Premium 
Distributors, tj. w dniu 2 sierpnia 2010 r., i będzie obowiązywać przez okres 6 lat, z możliwością jej 
automatycznego przedłużenia na okres kolejnych 2 lat. 

W okresie od dnia 2 sierpnia 2010 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. łączna wartość przedmiotu umowy wyniosła 
około 415 mln zł. 

Umowy sprzedaży i dystrybucji wyrobów tytoniowych 

Umowa z Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. 

W dniu 19 grudnia 2008 r. KDWT zawarł z Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. umowę sprzedaży 
hurtowej, określającą zasady sprzedaży i dystrybucji przez KDWT wyrobów tytoniowych wprowadzonych do 
obrotu na terytorium Polski przez Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.  

Zgodnie z umową, sprzedaż wyrobów tytoniowych jest realizowana na podstawie zamówień składanych przez 
KDWT, po cenach obowiązujących w dniu potwierdzenia danego zamówienia przez Philip Morris Polska 
Distribution Sp. z o.o. Umowa określa także minimalny poziom odbioru zakupionych przez KDWT wyrobów 
tytoniowych w okresie miesiąca kalendarzowego.  

Każdej ze stron umowy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Ponadto, umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadkach w niej określonych, w szczególności: (jeżeli średnia wielkość miesięcznych 
zakupów dokonywanych przez KDWT w okresie dwumiesięcznym będzie niższa niż określony w umowie 
minimalny limit zakupów. Umowa wygaśnie automatycznie w przypadku niedokonania zakupów przez KDWT 
przez okres kolejnych 2 miesięcy.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. łączna wartość przedmiotu umowy wyniosła 
ok. 1.822 mln zł. 

Umowa z British American Tobacco Polska S.A. 

W dniu 1 lutego 2011 r. KDWT zawarł z British American Tobacco Polska S.A. umowę o współpracy, 
określającą zasady sprzedaży i dystrybucji przez KDWT wyrobów tytoniowych znajdujących się w ofercie 
British American Tobacco Polska S.A. oraz świadczenia przez KDWT usług związanych z dystrybucją tych 
wyrobów na rzecz przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą detaliczną i hurtową. 

Zgodnie z umową, sprzedaż wyrobów tytoniowych jest realizowana na podstawie zamówień składanych przez 
KDWT, po cenach wskazanych w umowie. Umowa określa również zasady dystrybucji nabywanych przez 
KDWT wyrobów tytoniowych. Ponadto, na podstawie uzgadnianych comiesięcznie przez strony aneksów do 
umowy KDWT świadczy na rzecz British American Tobacco Polska S.A. usługi dodatkowe zmierzające do 
zwiększenia dostępności wyrobów tytoniowych na rynku oraz wolumenu wyrobów tytoniowych nabywanych 
przez finalnych konsumentów. Usługi te są świadczone przez KDWT w zamian za miesięczne wynagrodzenie w 
wysokości określonej w umowie.  

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. W przypadku naruszenia przez jedną ze stron istotnych postanowień umowy, drugiej stronie 
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Umowa została zawarta na czas 
nieokreślony.  

W okresie od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. łączna wartość przedmiotu umowy wyniosła ok. 
135 mln zł. 

Umowa dystrybucyjna pomiędzy spółką Tradis i spółką Stokrotka sp. z o.o. 

W dniu 31 stycznia 2011 r. spółka Tradis (jako dostawca) zawarła ze spółką Stokrotka sp. z o.o. (jako odbiorcą) 
umowę dystrybucyjną dotyczącą ustalenia warunków wzajemnej współpracy w zakresie dostaw i odbioru 
produktów FMCG znajdujących się w ofercie spółki Tradis. 
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Umowa przewiduje, że dostawy produktów FMCG będą realizowane przez spółkę Tradis (jako dostawcę) na 
podstawie zamówień składanych przez odbiorców, zgodnie z przyjętym harmonogramem zamówień i dostaw. 
Dostawy produktów FMCG przez spółkę Tradis będą realizowane na warunkach cenowych wskazanych w 
umowie. Umowa określa także minimalną wartość obrotu związanego z dostawami produktów FMCG 
realizowanymi w każdym roku obowiązywania umowy. 

Zgodnie z umową Stokrotka sp. z o.o. ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 6-miesięcznego 
terminu, przy czym wypowiedzenie może zostać dokonane najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia 
umowy w życie. Umowa wyłącza mozliwość wypowiedzenia umowy przez spółkę Tradis. 

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy i wejdzie w życie w dniu zamknięcia Transakcji. 

Jednocześnie z zawarciem wskazanej powyżej umowy dystrybucyjnej, tj. w dniu 31 stycznia 2011 r. spółka 
Tradis zawarła ze spółką Stokrotka sp. z o.o. umowę komisu dotyczącą nabywania przez spółkę Tradis na 
rachunek spółki Stokrotka sp. z o.o. określonych produktów FMCG spoza oferty spółki Tradis na warunkach 
wskazanych przez spółkę Stokrotka sp. z o.o. Data wejścia w życie, okres obowiązywania oraz zasady 
wypowiedzenia umowy komisu zostały uzgodnione pomiędzy stronami analogicznie do odpowiednich 
postanowień opisanej powyżej umowy dystrybucyjnej. 

Umowy kredytowe 

Umowa kredytowa z dnia 21 listopada 2008 r. 

W dniu 21 listopada 2008 r. Spółka, Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) i KDWT (jako 
kredytobiorcy) oraz Eurocash Franczyza, Nasze Sklepy, Eurocash Trade 1 i Eurocash Trade 2 (jako podmioty 
zobowiązane solidarnie do spłaty zobowiązań kredytobiorców z tytułu zawartej umowy) zawarły z ING 
Bankiem Śląskim S.A. umowę kredytową, na podstawie której ING Bank Śląski S.A. udostępnił Spółce, 
Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska) i KDWT linię kredytową do wysokości 240 mln zł dostępną w 
złotych i/lub euro, przeznaczoną na cele związane bezpośrednio z prowadzoną przez kredytobiorców 
działalnością gospodarczą (za wyjątkiem finansowania zakupów podmiotów prawa handlowego).  

Linia kredytowa jest udostępniana zgodnie z wnioskiem kredytobiorców w formie (i) salda ujemnego 
dostępnego w złotych do limitu w wysokości 240 mln zł, lub (ii) innych usług świadczonych przez ING Bank 
Śląski S.A., dostępnych w złotych i/lub euro do limitu w wysokości 120 mln zł, z zastrzeżeniem iż łączna suma 
kwot wykorzystanego salda ujemnego oraz udostępnionych innych usług nie może przekroczyć wysokości 
240 mln zł.  

Zgodnie z umową, od kwot wykorzystywanych w formie salda ujemnego ING Bank Śląski S.A. nalicza 
kredytobiorcom odsetki w wysokości średniej arytmetycznej dla 1-miesięcznego oprocentowania WIBOR z 
danego miesiąca kalendarzowego ustalonej w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego i 
powiększonej o wskazaną w umowie marżę. Ponadto, kredytobiorcy są zobowiązani do zapłaty wszelkich 
dodatkowych opłat lub prowizji związanych z udostępnieniem linii kredytowej w formie innych usług 
świadczonych przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie zawartej umowy oraz zwrotu ING Bankowi Śląskiemu 
S.A. uiszczonej przez bank w związku z umową opłaty obowiązkowej na rzecz Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Zabezpieczeniem wszelkich wierzytelności ING Banku Śląskiego S.A. z tytułu zawartej 
umowy są (i) zastaw rejestrowy ustanowiony przez Spółkę na zapasach w postaci środków obrotowych o łącznej 
wartości minimalnej 180 mln zł, oraz (ii) przelew na ING Bank Śląski S.A. praw z polisy ubezpieczeniowej 
mającej za przedmiot zastawione zgodnie z pkt (i) powyżej zapasy.  

Umowa zawiera także standardowe postanowienia nakładające na Spółkę oraz jej Spółki Zależne ograniczenia w 
zakresie zbywania składników ich majątku oraz ich obciążania oraz udzielania pożyczek, kredytów i gwarancji.  

ING Bank Śląski ma prawo odmówić kredytobiorcom dalszego udostępniania linii kredytowej lub 
wypowiedzieć umowę w całości lub części oraz zażądać spłaty wszelkich kwot należnych z tytułu zawartej 
umowy w terminie wskazanym przez ING Bank Śląski S.A., w przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w 
umowie kredytowej.  

Umowa kredytowa została pierwotnie zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2011 r. i ulega 
automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy, chyba że nie później niż 35 dni przed upływem 
kolejnego 12-miesięcznego okresu jej obowiązywania kredytobiorcy lub ING Bank Śląski S.A. złożą pisemne 
oświadczenie o braku zamiaru dalszego korzystania z lub udostępniania linii kredytowej. Opisana powyżej 
procedura automatycznego przedłużania umowy nie może być powtarzana dłużej niż do dnia 31 marca 2021 r.  

Na dzień 30 kwietnia 2011 r. wysokość zadłużenia Grupy z tytułu umowy wynosiła 20 mln zł. 



 

104 

Umowa kredytowa z dnia 30 lipca 2010 r. 

W dniu 30 lipca 2010 r. Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. umowę kredytową, na podstawie której 
ING Bank Śląski S.A. udostępnił Spółce kredyt do wysokości 380 mln zł przeznaczony na zakup akcji/udziałów 
w Spółkach Premium Distributors. 

Zaciągnięte w ramach kredytu kwoty zostaną spłacone ING Bankowi Śląskiemu S.A. przez Spółkę w 17 
równych kwartalnych ratach do wysokości 21 mln każda oraz w ostatniej racie wyrównawczej do wysokości 23 
mln zł, płatnych w dniach płatności począwszy od daty przypadającej 9 miesięcy od podpisania umowy oraz 
ostatnią ratą płatną w dniu przypadającym 5 lat od dnia podpisania umowy.  

Zgodnie z umową kredytową, od zaciągniętych kwot kredytu ING Bank Śląski S.A. nalicza Spółce odsetki w 
wysokości (i) stopy procentowej wskazanej oddzielnie Spółce - w odniesieniu do okresu rozpoczynającego się 
od daty pobrania kredytu i kończącej się w najbliższej przypadającej dacie płatności, oraz (ii) 3-miesięczne 
oprocentowanie WIBOR ogłaszane na 2 dni robocze przed każdą kolejną datą płatności – w odniesieniu do 
każdego kolejnego okresu rozpoczynającego się w dacie płatności i kończącego się w dniu poprzedzającym 
najbliższą kolejną datę płatności, powiększonych o wskazaną w umowie marżę. Ponadto, w przypadku 
opóźnienia ze spłatą jakiejkolwiek kwoty kredytu, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty odsetek ustawowych 
za każdy dzień opóźnienia. 

Zabezpieczeniem wszelkich wierzytelności ING Banku Śląskiego S.A. z tytułu zawartej umowy kredytowej są 
(i) zastaw finansowy i rejestrowy ustanowiony przez Spółkę na akcjach/udziałach Spółek Premium Distributors, 
oraz (ii) poręczenia do łącznej kwoty 456 mln zł, udzielone przez KDWT, Eurocash Franczyza, Eurocash 
Dystrybucja (dawniej: McLane Polska), Nasze Sklepy, Eurocash Trade 1 oraz Eurocash Trade 2.  

Umowa zawiera także standardowe postanowienia nakładające na Spółkę oraz jej Spółki Zależne ograniczenia w 
zakresie zbywania składników ich majątku oraz ich obciążania oraz udzielania pożyczek, kredytów i gwarancji, 
jak również utrzymywania przez Spółkę określonych wskaźników finansowych na wskazanym w umowie 
poziomie.  

ING Bank Śląski ma prawo odmówić Spółce dalszego udostępniania kredytu lub wypowiedzieć umowę w 
całości lub części z zachowaniem oraz zażądać spłaty wszelkich kwot należnych z tytułu zawartej umowy w 
terminie wskazanym przez ING Bank Śląski S.A., w przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w umowie 
kredytowej. 

Na dzień 30 kwietnia 2011 r. wysokość zadłużenia Spółki z tytułu umowy wynosiła 322 mln zł. 

Umowy kredytowe Spółek Tradis 

Umowa kredytowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. 

W dniu 26 kwietnia 2006 r. spółka Tradis zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umowę 
kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. Limit wielocelowy aktualnie wynosi 110 mln zł. 

Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę WIBOR 1M oraz wskazaną w umowie marżę. Głównym 
zabezpieczeniem spłaty kredytu są m.in. (i) zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o łącznej 
wartości co najmniej odpowiadającej kwocie udzielonego kredytu, oraz (ii) przelew wierzytelności pieniężnej z 
umowy ubezpieczenia towarów handlowych, o których mowa w pkt (i) powyżej. Zgodnie z umową, kredyt 
został udzielony do dnia 27 lutego 2012 r. 

Umowa kredytowa z dnia 31 marca 2009 r. 

W dniu 31 marca 2009 r. spółka Tradis zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umowę 
kredytu obrotowego odnawialnego. 

Wartość udzielonego kredytu wynosi aktualnie 50 mln zł. Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę WIBOR 
oraz wskazaną w umowie marżę. Głównym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest poręczenie wg prawa cywilnego 
udzielone przez Emperia Holding S.A. do kwoty 50 mln zł. Zgodnie z umową, kredyt został udzielony na okres 
do dnia 31 grudnia 2011 r. 

Umowa kredytowa z dnia 30 października 2009 r. 

W dniu 30 października 2009 r. spółka Tradis zawarła z BRE Bank S.A. 

umowę kredytu w rachunku bieżącym. Wartość udzielonego kredytu aktualnie wynosi 63 mln zł. 
Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę WIBOR oraz wskazaną w umowie marżę. Głównym 
zabezpieczeniem spłaty kredytu jest cesja wierzytelności spółki Tradis na rzecz kredytodawcy o wartości nie 
niższej niż 90% kwoty kredytu. Zgodnie z umową, kredyt został udzielony na okres do dnia 31 sierpnia 2012 r. 
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Umowa kredytowa z dnia 29 marca 2010 r. 

W dniu 29 marca 2010 r. spółka Tradis zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę kredytu w rachunku 
bieżącym, na podstawie której spółce Tradis został udzielony kredyt, którego aktualna wysokość wynosi 121 
mln zł. Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę WIBOR oraz wskazaną w umowie marżę. Głównym 
zabezpieczeniem spłaty kredytu jest m.in. zastaw rejestrowy na towarach handlowych wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczenia w wysokości co najmniej odpowiadającej kwocie kredytu. Zgodnie z umową, kredyt został 
udzielony na okres do dnia 31 marca 2012 r. 

Umowa kredytowa z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

W dniu 8 kwietnia 2010 r. spółka Tradis zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. umowę kredytu w rachunku 
bieżącym. Wartość udzielonego kredytu wynosi aktualnie 77,5 mln zł. Oprocentowanie kredytu jest oparte o 
stawkę WIBOR oraz wskazaną w umowie marżę. Głównym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest m.in. cicha 
cesja wierzytelności spółki Tradis na rzecz kredytodawcy w wysokości 69 mln zł. Zgodnie z umową, kredyt 
został udzielony na okres do dnia 4 kwietnia 2012 r. 

Umowy dotyczące systemu informatycznego SAP R/3 + BW 

Umowa leasingu sprzętu i oprogramowania komputerowego 

W dniu 4 marca 2004 r. Spółka zawarła z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. umowę leasingu sprzętu i 
oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do monitorowania działalności i zarządzania 
przedsiębiorstwem Spółki.  

Zgodnie z umową, Spółka jest uprawniona do używania sprzętu i oprogramowania komputerowego będącego 
przedmiotem umowy i pobierania z niego pożytków w zamian za miesięczne opłaty leasingowe. Ponadto, 
Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. zobowiązał się do udzielania na rzecz Spółki wsparcia technicznego, w tym 
dostarczania nowych wersji oprogramowania będącego przedmiotem umowy. Natomiast Spółka jest 
zobowiązana do utrzymywania w okresie obowiązywania umowy ważnej polisy ubezpieczenia przedmiotu 
leasingu od ryzyk związanych z jego uszkodzeniem lub utratą, łącznie z odpowiedzialnością wobec osób 
trzecich.  

Spółce nie przysługuje prawo rozwiązania umowy leasingu. Hewlett-Packard Sp. z o.o. może rozwiązać umowę 
na zasadach w niej określonych. W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu Hewlett-Packard Sp. z o.o. 
umożliwi Spółce nabycie przedmiotu leasingu za cenę rynkową według wartości ustalonej przez niezależnego 
rzeczoznawcę. W przypadku nieskorzystania przez Spółkę z tego prawa, Spółka zobowiązana będzie do zwrotu 
przedmiotu leasingu do Hewlett-Packard Sp. z o.o. na własny koszt i ryzyko. 

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do dnia całkowitego spełnienia przez 
Spółkę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. 

Umowa o świadczenie usług outsourcingowych 

W dniu 28 grudnia 2008 r. Spółka zawarła z Hewlett-Packard Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług 
outsourcingowych. 

Zgodnie z umową, Hewlett-Packard Sp. z o.o. jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Spółki usług 
związanych z zarządzaniem aplikacjami oraz sprzętem komputerowym na zasadach outsourcingu oraz 
świadczenia innych usług związanych z modyfikacjami oprogramowania. Umowa przewiduje opłatę miesięczną 
za usługi outsourcingowe oraz określa zasady obliczania opłat za inne usługi świadczone przez Hewlett-Packard 
Sp. z o.o. 

Umowa przewiduje także karę umowną należną Spółce od Hewlett-Packard Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług 
outsourcingowych na nieodpowiednim poziomie oraz określa zasady ustalania jej wysokości. Umowa wyłącza 
możliwość żądania przez Spółkę odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej w umowie kary 
umownej. 

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron na zasadach w niej określonych. 

Umowa została zawarta na okres 60 miesięcy poczynając od dnia 1 sierpnia 2009 r. 

Umowa Inwestycyjna  

Szczegółowy opis umowy znajduje się w rozdziale „Cele emisji Akcji Serii K oraz Dopuszczenie Akcji Serii K” 
– „Przejęcie Spółek Tradis oraz emisja Akcji Serii K” powyżej. 
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Istotne rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 

Istotne rzeczowe aktywa trwałe 

Na Datę Prospektu Grupa nie posiada istotnych rzeczowych aktywów trwałych (w tym istotnych 
nieruchomości), tj. aktywów trwałych, których utrata mogłaby spowodować istotne zmniejszenie przychodów 
Grupy lub znaczne utrudnienia dla prowadzonej przez Grupę działalności, przy czym na potrzeby uznania 
danych aktywów Grupy za istotne Spółka posługuje się kryterium istotności, o którym mowa w § 2 pkt 45 
Rozporządzenia o Raportach. 

Większość nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej przez Grupę działalności, w 
szczególności na potrzeby sieci Hurtowni Cash & Carry oraz centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych w całej 
Polsce, jest używana przez Grupę na podstawie umów najmu. Zgodnie z polityką Grupy, umowy najmu w 
większości przypadków zawierane są przez Spółkę na okres 10 lat. 

Na potrzeby swojej centrali Spółka wynajmuje budynki położone w Komornikach koło Poznania. Okres najmu 
wynosi 16 lat począwszy od dnia 2 sierpnia 2005 r. 

Na Datę Prospektu posiadane rzeczowe aktywa trwałe Spółek Tradis obejmują nieruchomości (stanowiące 
własność Spółek Tradis, jak również wykorzystywane na podstawie umów najmu) oraz flotę samochodową 
wykorzystywaną na potrzeby działalności prowadzonej przez Spółki Tradis. Wskazane rzeczowe aktywa trwałe 
nie są uznawane za istotne w świetle kryterium istotności, o którym mowa powyżej. 

Istotne wartości niematerialne 

Na Datę Prospektu istotnymi aktywami niematerialnymi Grupy są: (i) wartość firmy powstała przy nabyciu 
spółek (w tym KDWT, Delikatesy Centrum, Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska), Nasze Sklepy i 
Batna i Spółek Premium Distributors), (ii) znaki towarowe (zob. opis istotnych znaków towarowych Grupy w 
punkcie „Własność intelektualna” – „Znaki towarowe” poniżej), oraz (iii) know-how na temat zarządzania 
Spółką (finansowe, logistyczne, IT i zakupowe) nabyte od Politra B.V. 

Na Datę Prospektu Spółki Tradis nie posiadają aktywów niematerialnych, które mogłyby zostać uznane za 
istotne. 

Ochrona środowiska 

Grupa oraz Spółki Tradis wypełniają obowiązki z zakresu przepisów ochrony środowiska naturalnego. Zdaniem 
Spółki oraz Spółek Tradis, kwestie środowiskowe nie mają istotnego znaczenia dla działalności Grupy oraz 
Spółek Tradis i ich sytuacji finansowej, jak również nie mają istotnego wpływu na wykorzystywanie przez nie 
rzeczowych aktywów trwałych, ani nie wywierają istotnego wpływu na środowisko. 

Spółka posiada certyfikat zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical 
Control Point). 

Kwestie regulacyjne 

Działalność Spółki w zakresie sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych jest działalnością regulowaną, która 
wymaga uzyskania i posiadania odpowiedniego zezwolenia.  

Na Datę Prospektu Grupa posiada łącznie 3 zezwolenia na sprzedaż detaliczną i hurtową napojów alkoholowych 
o zawartości alkoholu: (i) do 4,5% oraz piwa, (ii) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), (iii) powyżej 18%. 
Na podstawie posiadanych zezwoleń Grupa prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych w 129 Hurtowniach Cash 
& Carry. Zezwolenia zostały wydane na czas określony i wygasną w czerwcu 2011 r. oraz w listopadzie 2012 r. 
(2 zezwolenia). Ponadto, Spółka posiada również zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. 

Ponadto, na Datę Prospektu każda z czternastu Spółek Premium Distributors posiadała 3 zezwolenia na obrót 
hurtowy alkoholem o zawartości: (i) do 4,5% oraz piwa, (ii) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), (iii) 
powyżej 18%. Zezwolenia zostały wydane na czas określony, przy czym ostatnie z nich wygasną w październiku 
2012 r. Większość Spółek Premium Distributors posiada również zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów 
alkoholowych. 

Na Datę Prospektu Spółki Tradis posiadały 6 zezwoleń na obrót hurtowy alkoholem o zawartości: (i) do 4,5% 
oraz piwa, (ii) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), (iii) powyżej 18%. Zezwolenia zostały wydane na 
czas określony, przy czym ostatnie z nich wygasną w kwietniu 2012 r. Spółki Tradis posiadają również 
zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Zezwolenia te zostały wydane na czas określony, 
przy czym ostatnie z nich wygasną w marcu 2015 r. 
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Zamknięcie Transakcji nie spowoduje wygaśnięcia ani cofnięcia zezwoleń posiadanych przez Spółki Tradis. 

Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe 

Według informacji posiadanych przez Spółkę, poza postępowaniami wskazanymi poniżej, na Datę Prospektu 
oraz w okresie 12 miesięcy poprzedzających Datę Prospektu, nie toczyły się wobec Spółki ani spółek z Grupy 
żadne postępowania administracyjne, cywilne, arbitrażowe ani karne, które mogłyby wywrzeć wpływ lub 
wywarły w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową Grupy lub wyniki jej działalności 
operacyjnej. 

Na dzień 30 kwietnia 2011 r. wobec Spółek Tradis nie toczyły się żadne postępowania administracyjne, cywilne, 
arbitrażowe ani karne, które byłyby uznawane za istotne ze względu na ich wpływ ich na sytuację finansową lub 
ich wyniki działalności operacyjnej. 

Postępowanie sądowe z Makro Cash & Carry S.A. 

Spółka jest stroną postępowania sądowego wszczętego z powództwa Makro Cash & Carry S.A. o zakazanie 
czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszania prawa do firmy. Postępowanie zostało wszczęte w związku z 
działaniami reklamowymi prowadzonymi w 2009 r. przez Spółkę na terenie Tarnowa i Krakowa. Żądania Makro 
Cash & Carry S.A. obejmują m.in. nakazanie Spółce zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji polegających 
na rozpowszechnianiu reklam porównawczych zawierających nieprawdziwe informacje o Makro Cash & Carry 
S.A. oraz oferowanych przez nią produktach i usługach, zakazanie naruszania prawa do firmy powoda oraz 
zapłatę 10.000 zł na cel społeczny. Na Datę Prospektu postępowanie toczy się przed sądem I instancji oraz trwa 
wymiana pism procesowych pomiędzy stronami. 

Postępowanie z McLane International LLC 

Spółka jest stroną postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie 
wszczętego z powództwa McLane International LLC o zasądzenie kwoty 561.453,76 zł tytułem naprawienia 
szkody. Postępowanie zostało wszczęte w związku z dokonywaniem przez Spółkę na rzecz jej dostawców 
wypłat środków pieniężnych z rachunku zastrzeżonego McLane International LLC tytułem zwrotu za 
zatrzymane i niezwrócone przez Spółkę palety wykorzystywane do transportowania i przechowywania towarów. 
McLane International LLC wystąpiła również do sądu powszechnego z wezwaniem do próby ugodowej 
dotyczącej kwoty 1.682.371,78 zł, której McLane International LLC dochodzi z tego samego tytułu, co w 
sprawie toczącej się przed Sądem Arbitrażowym (kwota objęta próbą ugodową obejmuje również kwotę 
dochodzoną w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym). W dniu 13 kwietnia 2011 r. Sąd Arbitrażowy przy 
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyrok, w którym oddalił wskazane powyżej powództwo 
McLane International LLC. 

Własność intelektualna 

Na Datę Prospektu Grupa nie jest uzależniona od patentów, jak również nowych procesów technologicznych w 
stopniu, który by można uznać za znaczący dla jej działalności lub rentowności.  

Spółka przewiduje, że po zamknięciu Transakcji Powiększona Grupa nie będzie uzależniona od patentów, jak 
również nowych procesów technologicznych w stopniu, który by można uznać za znaczący dla jej działalności 
lub rentowności. 

Znaki towarowe 

W toku prowadzonej działalności Grupa korzysta z szeregu znaków towarowych. Na Datę Prospektu Grupa 
zarejestrowała prawa ochronne do 93 znaków towarowych, w tym Spółka zarejestrowała prawa ochronne do 83 
znaków towarowych. Ponadto, na wniosek Grupy zostały wszczęte przed Urzędem Patentowym postępowania o 
rejestrację dodatkowych 24 znaków towarowych. 

Poniżej przedstawiono informacje na temat istotnych znaków towarowych Grupy zarejestrowanych w Urzędzie 
Patentowym. 

Nazwa  Rodzaj znaku  
Numer 

zgłoszenia  Data zgłoszenia  
Numer prawa 
ochronnego  Klasa  

Podmioty 
uprawnione 

EUROCASH  słowny  146299  28 kwietnia 1995 r.  111818  9  Eurocash S.A. 

abc  słowno-graficzny  185449  3 kwietnia 1998 r.  129091  5  Eurocash S.A. 

SIEĆ HANDLOWA 
DELIKATESY CENTRUM 

 słowno-graficzny  227623  21 listopada 2000 r.  169906  9  Eurocash Franczyza 
Sp. z o.o. 

SIEĆ HANDLOWA 
DELIKATESY CENTRUM 

 słowno-graficzny  233942  4 kwietnia 2001 r.  172803  9  Eurocash Franczyza 
Sp. z o.o. 
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Nazwa  Rodzaj znaku  
Numer 

zgłoszenia  Data zgłoszenia  
Numer prawa 
ochronnego  Klasa  

Podmioty 
uprawnione 

SIEĆ HANDLOWA 
DELIKATESY CENTRUM 

 słowno-graficzny  233943  4 kwietnia 2001 r.  172804  9  Eurocash Franczyza 
Sp. z o.o. 

DC  słowno-graficzny  239885  22 sierpnia 2001 r.  168967  12  Eurocash Franczyza 
Sp. z o.o. 

DC DELIKATESY 
CENTRUM 

 słowno-graficzny  239886  22 sierpnia 2001 r.  174190  12  Eurocash Franczyza 
Sp. z o.o. 

Źródło: Spółka 

W wyniku reorganizacji zarządzania własnością intelektualną w Grupie, w 2010 r. zarejestrowane przez Grupę 
znaki towarowe zostały wniesione jako wkład niepieniężny do nowoutworzonej spółki Eurocash Spółka Akcyjna 
Sp. k. 

Na Datę Prospektu Spółki Tradis zarejestrowały prawa ochronne do 31 znaków towarowych. Ponadto, na 
wniosek Spółek Tradis zostały wszczęte przed Urzędem Patentowym postępowania o rejestrację dodatkowych 2 
znaków towarowych. Poniżej przedstawiono informacje na temat istotnych znaków towarowych Spółek Tradis 
zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji w Urzędzie Patentowym. 

Nazwa  Rodzaj znaku  
Numer 

zgłoszenia  Data zgłoszenia  
Numer prawa 
ochronnego  Klasa  

Podmioty 
uprawnione 

euro SKLEP  słowno-graficzny  267955  28 lipca 2003 r.  180808  03,29,30,31,
32,33,34,35 

 EURO SKLEP S.A. 

Tradis Paleta Możliwości  słowno-graficzny  346311  18 września 2008 r.  223178  35  Tradis Spółka z o.o. 

TRADIS   słowny  KP-128/08  17 kwietnia 2008 r.  6841639  35  Tradis Spółka z o.o. 

gama  słowno-graficzny  CTM 
00929236 

 23 sierpnia 2010 r.  zgłoszony do 
rejestracji 

  35  PSD S.A. 

Milea  słowny  323746  6 kwietnia 2007 r.  217040  35,39  Detal Koncept Sp. z 
o.o. 

Milea  słowny  338106  12 marca 2008 r.  223195  35,39,36,37,
41,42 

 Detal Koncept Sp. z 
o.o. 

Milea  słowno-graficzny  337870  07 marca 2008 r.  220679  35,39  Detal Koncept Sp. z 
o.o. 

Groszek  słowny  217959  05 maja 2000 r.  157561  35,39,40  Detal Koncept Sp. z 
o.o. 

Groszek - Twój sklep na co 
dzień 

 słowno-graficzny  228961  15 grudnia 2000 r.  157619  35, 39  Detal Koncept Sp. z 
o.o. 

Groszek   słowno-graficzny  228962  15 grudnia 2000 r.  157620  35,39  Detal Koncept Sp. z 
o.o. 

Groszek  słowny  338108  12 marca 2008 r.  223196  35,36,37,39,
41,42 

 Detal Koncept Sp. z 
o.o. 

Źródło: Tradis 

Domeny internetowe 

Na Datę Prospektu Spółka posiada 8 zarejestrowanych domen internetowych, w tym domenę www.eurocash.pl. 

Systemy informatyczne 

Spółka posiada scentralizowany i zintegrowany system informatyczny zapewniający zarządzanie relacjami z 
klientami, dostawcami, partnerami logistycznymi, dostawcami usług finansowych oraz pracownikami Spółki, 
jak również umożliwia gromadzenie danych o transakcjach realizowanych przez Spółkę. W opinii Zarządu, 
infrastruktura informatyczna Spółki spełnia standardy rynkowe i poddawana jest regularnym testom 
zapewniającym efektywne prowadzenie działalności przez Spółkę. 

Na datę 30 kwietnia 2011 r. Spółka korzysta łącznie z 18 głównych aplikacji, z których 5 jest wykorzystywanych 
w jej podstawowej działalności. Aplikacje wykorzystywane przez Spółkę pozwalają na efektywne zarządzanie 
kosztami i umożliwiają dalszy rozwój infrastruktury informatycznej. Systemami informatycznymi mającymi 
istotne znaczenie dla działalności Spółki są w szczególności: (i) SAP R/3 + BW, (ii) Data Warehouse C&C, 
(iii) ELSE, (iv) Ferrodo WMS oraz (v) POS. 

Spółka zawarła standardowe umowy z dostawcami istotnych dla jej działalności systemów informatycznych, na 
podstawie których uzyskała licencje do użytkowania tych systemów. Ponadto, Spółka ma zapewnione wsparcie 
serwisowe w przypadku awarii systemów oraz możliwość uzyskiwania ich nowych wersji. 
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Spółki Premium Distributors korzystają w ramach prowadzonej działalności z programu finansowo-księgowego 
SYSMAN. Licencja na korzystanie z programu została udzielona przez Carey Agri International Poland Sp. z 
o.o. 

Do systemów informatycznych mających istotne znaczenie dla działalności Spółek Tradis należą w 
szczególności: (i) eSoft, (ii) BI, (iii) eHurtownia, (iv) VanSelling, (v) Hipermarket oraz (vi) REGO. Spółki 
Tradis zawarły standardowe umowy z dostawcami istotnych dla ich działalności systemów informatycznych, na 
podstawie których uzyskały uprawnienia do korzystania z tych systemów. 

Pracownicy 

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę osób zatrudnionych (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy) w 
Spółce i w Spółkach Zależnych na daty w niej wskazane. 

   Na dzień 31 grudnia 

  
Na dzień 

30 kwietnia 2011 r.  2010 r. 2009 r.  2008 r. 

Spółka................................................................................ 3.720  3.721  2.796  2.612

Spółki Zależne................................................................... 2.864  2.808  1.479  1.262

Razem .............................................................................. 6.584  6.529  4.275  3.874

Źródło: Spółka 

Ponadto, na dzień 30 kwietnia 2011 r. Spółki Tradis zatrudniały 6.165 osób (w pełnym lub niepełnym wymiarze 
czasu pracy). 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat liczby osób zatrudnionych (w pełnym lub niepełnym 
wymiarze czasu pracy) oraz liczby etatów w jednostkach biznesowych Grupy na daty w niej wskazane. 

   Na dzień 31 grudnia 

  
Na dzień 

30 kwietnia 2011 r.  2010 r. 2009 r.  2008 r. 

Liczba pracowników, w tym:......................................... 6.584  6.529  4.275  3.874

Hurtownie Cash & Carry i centra dystrybucyjne (w 
tym filie).....................................................................

 
5.556  5.326  3.741  3.335

Centrala ...................................................................... 1.028  1.203  534  539

Źródło: Spółka 

W zakresie wskazanej powyżej liczby pracowników, ze względu na systemy sprawozdawczości finansowej i 
kontrolingu w Grupie, Spółka oraz Spółki Tradis przedstawiły dane możliwe do uzyskania i jak najbliższe 
danym na Datę Prospektu. Zdaniem Spółki, dane te nie różnią się istotnie od danych na Datę Prospektu. 

Wysokość rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Grupy 
wyniosła na dzień 31 grudnia 2009 r. i 31 grudnia 2010 r. odpowiednio 545,5 tys. zł i 1.484,4 tys. zł. 

Grupa zatrudnia pracowników czasowych, głównie na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieła. Na dzień 
31 grudnia 2009 r. w Grupie zatrudnionych było 81 pracowników czasowych, natomiast na dzień 31 grudnia 
2010 r. Grupa zatrudniała 258 pracowników czasowych. Na dzień 30 kwietnia 2011 r. Spółki Tradis zatrudniały 
49 pracowników czasowych.  

Na Datę Prospektu ani w Grupie, ani w Spółkach Tradis nie działają żadne związki zawodowe.  

W okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do Daty Prospektu w Spółce, w żadnej Spółce Zależnej, ani w Spółkach 
Tradis nie podjęto akcji strajkowych, a Spółka ani żadna Spółka Zależna nie były stroną sporu zbiorowego. 

Ubezpieczenia 

Grupa posiada ochronę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk, w szczególności 
od ryzyk takich jak pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, powódź, trzęsienie ziemi i inne żywioły, kradzieży 
z włamaniem, wandalizmu, zamieszek, strajków i aktów terroryzmu. Ponadto, Spółka posiada ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich z tytułu prowadzonej działalności lub użytkowania mienia. 
Wszystkie polisy ubezpieczeniowe są corocznie odnawiane. Obecnie ubezpieczycielem Grupy jest COMPENSA 
S.A. Zdaniem Spółki, zakres ubezpieczenia odpowiada praktyce rynkowej spółek prowadzących podobną 
działalność w Polsce. 

Spółki Tradis (DEF Sp. z o.o., LEWIATAN PODLASIE Sp. z o.o., EURO SKLEP S.A., PARTNERSKI 
SERWIS DETALICZNY S.A., TRADIS Sp. z o.o., DETAL KONCEPT Sp. z o.o., AMBRA Sp. z o.o., 
LEWIATAN ORBITA Sp. z o.o.) posiadają ochronę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie mienia od 
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wszelkich ryzyk, w szczególności od ryzyk takich jak pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, powódź, 
trzęsienie ziemi i inne żywioły, kradzieży z włamaniem, wandalizmu, zamieszek, strajków i aktów terroryzmu. 
Ponadto, Spółki Tradis (AMBRA Sp. z o.o., DEF Sp. z o.o., Detal Koncept Sp. z o.o., EURO SKLEP S.A., 
LEWIATAN PODLASIE Sp. z o.o., PARTNERSKI SERWIS DETALICZNY S.A., TRADIS Sp. z o.o.) 
posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich z tytułu prowadzonej działalności lub 
użytkowania mienia. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe są odnawiane po upływie okresu ich obowiązywania. 

Obecnie ubezpieczycielem Spółek Tradis jest AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Zakres ubezpieczenia odpowiada praktyce rynkowej spółek 
prowadzących podobną działalność w Polsce. 

Ponadto, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kierownictwo Spółek Zależnych są objęci ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu sprawowanej funkcji (D&O). 
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OTOCZENIE RYNKOWE 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale pochodzą z publicznie dostępnych dokumentów ze źródeł 
zewnętrznych, które Spółka uznaje za wiarygodne. Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane jest 
każdorazowo w przypadku wykorzystania takich informacji w niniejszym rozdziale. Zbierając, opracowując, 
analizując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł 
zewnętrznych ani Spółka, ani Doradca Finansowy lub ich jednostki powiązane, ani Doradca Prawny nie 
przeprowadzali dla potrzeb Dopuszczenia Akcji Serii K niezależnej weryfikacji tych danych. 

Spółka nie zamierza ani nie podejmuje się aktualizować danych dotyczących rynku lub branży przedstawionych 
w niniejszym rozdziale, za wyjątkiem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. 

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 

Ze względu na fakt, że Grupa prowadzi działalność na terytorium Polski, środowisko makroekonomiczne 
lokalnej gospodarki wywierało w przeszłości znaczny wpływ i będzie mieć istotne znaczenie dla przyszłych 
wyników finansowych oraz rozwoju Grupy.  

Tempo rozwoju gospodarczego, poziom dochodów gospodarstw domowych oraz pozostałe czynniki natury 
makroekonomicznej mają istotny wpływ na poziom wydatków ludności i tempo wzrostu popytu krajowego, tym 
samym wpływając pośrednio na wielkość przychodów ze sprzedaży Grupy.  

Poniższa tabela zawiera kluczowe dane makroekonomiczne dotyczące polskiej gospodarki we wskazanych 
okresach. 

  2010  2009  2008 

Realny wzrost PKB (w %) ..............................................................................................   3,8* 1,7 5,1

Wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (w %) .................................   2,6 3,5 4,2

Bezrobocie rejestrowane** (w %) ..................................................................................   12,3 12,1 9,5

Źródło: GUS 
_____________________________ 
* Dane wstępne. 
** Stan na koniec roku. 

Wzrost gospodarczy w Polsce, mierzony realnym wzrostem PKB, według wstępnych szacunków wyniósł w 
2010 r. 3,8% w porównaniu do 1,7% w 2009 r. W 2010 r. najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią gospodarki 
był przemysł – wartość dodana w tym sektorze wzrosła o 9,2% rok do roku w porównaniu ze spadkiem o 0,3% 
w 2009 r. Dla porównania, w 2010 r. sektor budownictwa zanotował wzrost w wysokości 3,8% a sektor usług 
wzrósł o 1,5% (wzrost głównie w zakresie transportu i handlu). Głównym czynnikiem poprawy dynamiki 
polskiego PKB w ostatnim roku był umacniający się popyt krajowy, który wzrósł o 3,9%. W wyniku globalnego 
spowolnienia gospodarczego wywołanego znacznym pogorszeniem sytuacji na światowych rynkach 
finansowych w drugiej połowie 2008 r., tempo wzrostu gospodarczego w Polsce kontynuowało spadek z 5,1% w 
2008 r. do 1,7% w 2009 r. Mimo to, Polska była jedynym Państwem Członkowskim, które osiągnęło wzrost 
gospodarczy w całym 2009 r. w ramach UE. 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2010 r. wzrosły w relacji do poprzedniego okresu o 2,6% w 
porównaniu do 3,5% wzrostu w 2009 r. Według GUS, głównymi obszarami wzrostu były ceny dotyczące usług 
transportu, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, towarów i usług związanych z mieszkaniem, 
restauracji i hoteli, zdrowia oraz żywności i napojów bezalkoholowych. 

Na koniec grudnia 2010 r. stopa rejestrowanego bezrobocia w kraju wzrosła nieznacznie do 12,3% w 
porównaniu z 12,1% na koniec 2009 r., mimo niewielkiego wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. 

Polski rynek produktów FMCG 

Informacje ogólne 

Rynek produktów FMCG obejmuje produkty spożywcze, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wyroby 
tytoniowe oraz chemię gospodarczą i kosmetyki.  

Zgodnie z danymi GUS, wartość rynku produktów FMCG w Polsce wyniosła w 2008 r. 214,1 mld zł.  

Rynek hurtowej dystrybucji produktów FMCG 

Zgodnie z szacunkami GUS, wartość rynku hurtowego obejmującego żywność, napoje bezalkoholowe oraz 
napoje alkoholowe wyniosła w 2008 r. 138,4 mld zł, w tym żywność i napoje bezalkoholowe 102,9 mld zł, a 
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napoje alkoholowe 35,5 mld zł. Rynek hurtowej dystrybucji produktów FMCG jest nastawiony głównie na 
małoformatowe sklepy spożywcze, kioski, stacje benzynowe oraz punkty gastronomiczne.  

Na rynku nadal dominuje klasyczna forma działalności (sprzedaż z dostawą, kredyt kupiecki). Niektóre z 
hurtowni typu cash & carry również oferują usługi charakterystyczne dla tradycyjnego modelu dystrybucji 
hurtowej, tj. odroczony termin płatności, dostawa towarów. Na rynku hurtowej sprzedaży produktów FMCG 
działają zarówno hurtownie specjalistyczne, których oferta obejmuje określony asortyment produktów, jak i 
hurtownie oferujące pełen koszyk produktów FMCG. Przeciętna liczba pozycji asortymentowych w hurtowniach 
specjalistycznych wynosi ok. 500 jednostek magazynowych SKU (ang. Stock Keeping Unit), z kolei w 
hurtowniach posiadających większy zakres asortymentowy liczba jednostek magazynowych waha się od 2000 
do 5000 SKU. Wysoki stopień homogeniczności klientów powoduje, że ani zakres oferowanego asortymentu ani 
format sprzedaży nie są czynnikami, które ograniczałyby stopień konkurencji pomiędzy działającymi na rynku 
hurtowniami FMCG. 

Podmiotami o najsilniejszej pozycji rynkowej są: Makro Cash and Carry Polska S.A., Grupa, Emperia Holding 
S.A., Selgros Sp. z o.o., Sobieski Sp. z o.o., Lekkerland Polska S.A., PHP Polski Tytoń S.A., Kolporter Service 
S.A. oraz PPHU Specjał Sp. z o.o. 

Rynek detalicznej dystrybucji produktów FMCG 

Zgodnie z szacunkami GUS, wartość sprzedaży detalicznej w Polsce wyniosła w 2008 r. 565 mld zł. Sprzedaż 
detaliczna żywności i napojów bezalkoholowych wyniosła w 2008 r. 161,8 mld zł (wzrost o 7% w porównaniu z 
2007 r.). Sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych wyniosła w 2008 r. 52,3 mld zł (wzrost o 
7,7% w porównaniu z 2007 r.), a sprzedaż towarów nieżywnościowych 350,1 mld zł (wzrost o 11% w 
porównaniu z 2007 r.). Największy udział w sprzedaży detalicznej w 2008 r. miały konsumpcyjne towary 
nieżywnościowe (43%) oraz artykuły żywnościowe i bezalkoholowe (25,9%). Kolejne miejsce zajmowały 
towary niekonsumpcyjne (19,1%), napoje alkoholowe i tytoniowe (8,4%) oraz towary własne w placówkach 
gastronomicznych (3,6%). 

Głównymi kanałami dystrybucji produktów FMCG są punkty sprzedaży detalicznej (sklepy) oraz placówki 
gastronomiczne. Według danych GUS, na koniec 2008 r. w Polsce funkcjonowało prawie 386 tys. sklepów oraz 
81 tys. placówek gastronomicznych. Cechą charakterystyczną krajowego handlu detalicznego jest duży udział 
sklepów o powierzchni sprzedażowej do 99 m2. Sklepy te stanowią 92,4% ogólnej liczby sklepów. 

W zależności od formy organizacyjnej oraz powierzchni sprzedażowej w obrębie sklepów wyróżnić można 
następujące kanały dystrybucji: (i) nowoczesny kanał dystrybucji (obejmujący hipermarkety, supermarkety i 
dyskonty), oraz (ii) kanał tradycyjny obejmujący placówki detaliczne o powierzchni handlowej do 300 m2, 
często prowadzone w formule firm rodzinnych. 

Konkurencja na polskim rynku produktów FMCG 

Przedsiębiorstwa hurtowe działające na rynku dystrybucji produktów FMCG konkurują przede wszystkim w 
obrębie zaopatrzenia tradycyjnych sklepów ogólnospożywczych (do 300 m2), spożywczych sklepów 
specjalistycznych (sklepy mięsne, piekarnie, cukiernie, sklepy oferujące warzywa i owoce, sklepy alkoholowe, 
sklepy rybne) oraz tzw. kanałów alternatywnych obejmujących kioski, sklepy na stacjach benzynowych, 
HoReCa (hotele, restauracje, catering).  

W ciągu ostatniej dekady zaobserwować można było stopniowe wyrównywanie się udziału w rynku obu 
kanałów sprzedaży detalicznej produktów FMCG, tj. kanału nowoczesnego i tradycyjnego. W 1998 r. 
zdecydowaną przewagę na rynku miały podmioty zaliczane do kanału tradycyjnego (udział na poziomie 84%). 
Obecnie przewaga ta jest nieznaczna, zaledwie kilkuprocentowa, brak jest jednak przesłanek do dalszego 
znaczącego ograniczania roli handlu tradycyjnego. Przemawiają za tym zarówno uwarunkowania zewnętrzne 
(struktura demograficzna), jak i wewnętrzne (polegające przede wszystkim na pojawieniu się mechanizmów 
konsolidacyjno-modernizacyjnych umożliwiającego skuteczne konkurowanie z placówkami 
wielkoformatowymi). Jednym z przejawów tego trendu jest zrzeszanie się sklepów o powierzchni do 300 m2 w 
sieciach franczyzowych, zarówno o charakterze tradycyjnym (będących de facto formą programów 
lojalnościowych), jak i nowoczesnym (silnie wiążącym detalistów ze źródłem zakupów). Szacuje się, iż w 
sieciach franczyzowych skupionych jest ok. 20% sklepów kanału tradycyjnego. Jednocześnie, kanał tradycyjny 
podlega nadal dość silnym zmianom liczebnościowym, zwłaszcza wśród sklepów najmniejszych o powierzchni 
do 40 m2.  

Trendy na polskim rynku produktów FMCG 

Na rynku hurtowej dystrybucji produktów FMCG w Polsce zaobserwować można systematyczny wzrost roli i 
znaczenia dużych przedsiębiorstw hurtowych (zatrudniających powyżej 49 osób). W porównaniu z 2007 r. w 
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2008 r. sprzedaż żywności i napojów bezalkoholowych zwiększyła się w nich o 14,2%, podczas gdy we 
wszystkich placówkach sprzedaż żywności i napojów bezalkoholowych wzrosła o 4,3%.  

Począwszy od 1995 r. obserwowana jest także postępująca, początkowo bardzo dynamicznie z uwagi na liczbę 
konkurujących przedsiębiorstw, konsolidacja rynku hurtowej dystrybucji produktów FMCG. Okres ostatniej 
dekady przyniósł redukcję liczby przedsiębiorstw hurtowych zajmujących się sprzedażą produktów FMCG do 
4.000 podmiotów funkcjonujących w 2009 r. (w porównaniu do 6.000 w 2003 r. i 5.000 w 2005 r.). 

Spółka przewiduje, iż najbliższe lata mogą przynieść dalszą konsolidację rynku (zarówno hurtowego, jak i 
detalicznego), wiążącą się z dalszym ograniczeniem liczby konkurujących podmiotów. 
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OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Podstawowe informacje 

Nazwa i forma prawna:............................. Eurocash Spółka Akcyjna 

Siedziba i adres:........................................ ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki k. Poznania, Polska 

Numer telefonu:........................................ +48 61 651 33 00 

Numer faksu: ............................................ +48 61 651 33 04 

Strona internetowa:................................... www.eurocash.pl 

Adres poczty elektronicznej: .................... eurocash@eurocash.com.pl 

KRS: ......................................................... 0000213765 

REGON: ................................................... 631008941 

NIP: .......................................................... 779-19-06-082 

Przedsiębiorstwo Spółki działało w strukturach portugalskiej grupy dystrybucyjnej Jeronimo Martins, w ramach 
której było prowadzone przez utworzoną w 1995 r. spółkę Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. 

Spółka została założona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 25 lipca 1997 r. pod firmą 
JM Sp. z o.o. i wpisana do rejestru handlowego pod numerem 11501 w dniu 2 października 1997 r. W dniu 24 
listopada 1998 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki na JM Polska Sp. z o.o. W dniu 15 listopada 2001 r. JM Polska 
Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061530. Następnie, w dniu 7 
lipca 2004 r. nastąpiło przekształcenie JM Polska Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą Eurocash S.A. Na 
podstawie postanowienia sądu rejestrowego z dnia 30 lipca 2004 r. Eurocash S.A. została wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765. Obecnie właściwym sądem rejestrowym Spółki jest Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy. 

Spółka została utworzona na czas nieokreślony. 

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa dotyczących spółek prawa 
handlowego, a także postanowień Statutu i innych regulacji wewnętrznych. 

Przedmiot działalności 

Przedmiot działalności Spółki określony jest w § 2 Statutu. W związku z faktem, iż na Datę Prospektu wpis w 
rejestrze przedsiębiorców dotyczący przedmiotu działalności Spółki nie odpowiada treści § 2 Statutu, Spółka 
zamierza niezwłocznie podjąć działania mające na celu usunięcie tych rozbieżności. 

Spółka wraz z jej Spółkami Zależnymi tworzy jedną z największych w Polsce grup zajmujących się dystrybucją 
produktów FMCG, obejmujących produkty żywnościowe, chemię gospodarczą, alkohol i wyroby tytoniowe. 
Działalność Grupy obejmuje przede wszystkim sprzedaż produktów FMCG poprzez hurtownie Cash & Carry, 
do tradycyjnych sklepów detalicznych i stacji benzynowych oraz sieci restauracji. Grupa zarządza również 
sieciami franczyzowymi sklepów detalicznych.  

Kapitał zakładowy 

Struktura kapitału zakładowego 

Na dzień 30 kwietnia 2011 r. wyemitowany kapitał zakładowy Spółki wynosił 136.678.761 zł i dzielił się na 
136.678.761 Akcji Istniejących o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 

(i) 127.742.000 akcji na okaziciela serii A; 

(ii) 3.035.550 akcji na okaziciela serii B, wyemitowanych na podstawie warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w ramach Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Walne 
Zgromadzenie w dniu 14 września 2004 r. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B były 
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określone przez Radę Nadzorczą osoby zarządzające, członkowie kadry kierowniczej i osoby mające 
podstawowe znaczenie dla działalności Spółki, zatrudnione i wykonujące swoje obowiązki w okresie 3 
lat począwszy od dnia 1 grudnia 2004 r. Subskrypcja akcji serii B w ramach Programu Motywacyjnego 
zakończyła się w dniu 31 grudnia 2008 r., a cena emisyjna jednej akcji serii B wynosiła 2,71 zł; 

(iii) 2.929.550 akcji na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w ramach Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Walne 
Zgromadzenie w dniu 14 września 2004 r. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii C były 
określone osoby zarządzające, członkowie kadry kierowniczej i osoby mające podstawowe znaczenie 
dla działalności Spółki, zatrudnione i wykonujące swoje obowiązki w okresie 3 lat począwszy od dnia 1 
grudnia 2005 r. Subskrypcja akcji serii C w ramach Programu Motywacyjnego zakończyła się w dniu 
31 grudnia 2009 r., a cena emisyjna jednej akcji serii C wynosiła 4,32 zł; 

(iv) 830.000 akcji na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w ramach Programu Motywacyjnego KDWT uchwalonego przez Walne 
Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2006 r. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii D byli 
określeni członkowie kadry kierowniczej KDWT, pozostające w stosunku pracy z KDWT w okresie od 
dnia 31 marca 2006 r. do dnia 31 marca 2009 r. Subskrypcja akcji serii D w ramach Programu 
Motywacyjnego KDWT zakończyła się w dniu 1 kwietnia 2010 r., a cena emisyjna jednej akcji serii D 
wynosiła 4,82 zł; 

(v) 1.363.025 akcji na okaziciela serii E, emitowanych na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach Trzeciego Programu Motywacyjnego dla Pracowników uchwalonego przez 
walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2006 r. (zob. szczegółowy opis w części „Ogólne Informacje 
o Spółce” – „Programy Motywacyjne” – „Trzeci Program Motywacyjny”), cena emisyjna jednej akcji 
serii E została ustalona na 7,87 zł;  

(vi) 537.636 akcji na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach Programu Motywacyjnego Delikatesy Centrum uchwalonego przez Walne 
Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 r. Subskrypcja akcji serii F w ramach Programu 
Motywacyjnego Delikatesy Centrum zakończyła się w dniu 22 października 2009 r., a cena emisyjna 
jednej akcji serii F wynosiła 6,51 zł; oraz 

(vii) 241.000 akcji na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego w ramach Czwartego i Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla 
Pracowników uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 r. (zob. szczegółowy 
opis w części „Ogólne Informacje o Spółce” – „Programy Motywacyjne” – „Czwarty i Piąty Program 
Motywacyjny i Premiowy dla Pracowników”), cena emisyjna jednej akcji serii G została ustalona na 
9,78 zł. 

W związku z trwającym procesem emisji akcji w ramach poszczególnych programów motywacyjnych 
realizowanych w Spółce wysokość kapitału zakładowego oraz liczba i seria wyemitowanych akcji Spółki 
wskazana w Statucie oraz rejestrze przedsiębiorców nie odpowiada rzeczywistej wysokości kapitału 
zakładowego oraz liczbie faktycznie wyemitowanych akcji Spółki. Spółka zamierza podejmować na bieżąco 
działania mające na celu odzwierciedlenie w rejestrze przedsiębiorców aktualnych informacji w tym zakresie. 
Spółka oświadcza, że w trakcie realizacji wszystkich programów motywacyjnych obowiązujących w Spółce 
pozostawała w bieżącym kontakcie z właściwym dla Spółki sądem rejestrowym oraz dokonywała - w 
uzgodnieniu z tym sądem oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa – comiesięcznego zgłoszenia w 
tym sądzie listy osób, które złożyły zapisy na akcje emitowane w ramach danego programu motywacyjnego 
Spółki, wraz z liczbą akcji Spółki wyemitowanych w każdym miesiącu. Ponadto na początku każdego miesiąca 
Spółka informuje w drodze raportu bieżącego o liczbie akcji Spółki będących w obrocie giełdowym na koniec 
poprzedniego miesiąca (zob. raport bieżący nr 16/2011). Ten tryb działania zachowany jest przez Spółkę także w 
stosunku do akcji serii E i G Spółki emitowanych w ramach, odpowiednio, Trzeciego Programu Motywacyjnego 
dla Pracowników oraz Czwartego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników. 

Zgodnie z § 6a Statutu, Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w 
jednej lub kilku transzach akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 51.096.800 zł (kapitał 
docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach wskazanego powyżej 
limitu wygasa w dniu 27 października 2013 r. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze 
kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest uprawniony do 
ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach kapitału docelowego, a w 
szczególności do: (i) określenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii, (ii) określenia ceny 
emisyjnej akcji poszczególnych emisji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, (iii) określenia 
terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, (iv) określenia szczegółowych warunków przydziału akcji, (v) 
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określenia dnia lub dni prawa poboru, o ile nie zostanie ono wyłączone, (vi) podjęcia uchwały oraz innych 
działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawarcia z KDPW lub innym upoważnionym podmiotem umowy o 
rejestrację, odpowiednio, akcji, praw poboru i praw do akcji, (vii) podjęcia uchwały oraz innych działań w 
sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu 
na rynku regulowanym, (viii) zawarcia umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na 
akcje oraz ustalenia miejsca i terminów zapisów na akcje, oraz (ix) zawarcia zarówno odpłatnych, jak i 
nieodpłatnych umów zabezpieczających powodzenie subskrypcji akcji, a w szczególności umowy o subemisję 
usługową lub inwestycyjną, jak również umów, na mocy których poza terytorium Polski wystawiane byłyby 
kwity depozytowe. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest uprawniony również do ograniczenia lub wyłączenia 
prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z art. 6a Statutu, 
podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może również nastąpić w drodze emisji 
warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu przypadającym nie później niż w dniu 27 
października 2013 r. Papiery wartościowe emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być przedmiotem 
umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o dopuszczenie do obrotu na GPW.  

Wszystkie Akcje Istniejące są akcjami na okaziciela i nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Żadna z Akcji 
Istniejących nie jest uprzywilejowana, w szczególności co do prawa głosu lub dywidendy. 

W dniu 25 października 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 §w sprawie 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu. Warunkowe podwyższenie kapitału 
zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy. Zgodnie z § 7a Statutu, kapitał zakładowy został 
warunkowo podwyższony o nie więcej niż 11.285.056 zł i dzieli się na nie więcej niż 11.285.056 akcji zwykłych 
na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A 
wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 25 października 
2010 r., którymi będą wybrani akcjonariusze spółki Emperia posiadający warranty subskrypcyjne serii A 
wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 25 
października 2010 r. W dniu 3 stycznia 2011 r. Zarząd odstąpił od wykonania powyższej uchwały. Spółka 
zobowiązuje się, że odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do Statutu w najszybszym możliwym terminie w 
celu odzwierciedlenia powyższej decyzji Zarządu. 

Wszystkie Akcje Istniejące zostały opłacone w pełni wkładami gotówkowymi. 

Na dzień 30 kwietnia 2011 r. w obrocie na rynku podstawowym GPW znajdowało się 136.678.761 Akcji 
Istniejących. 

Zmiany kapitału zakładowego 

Poniżej przedstawiono informacje na temat zmian wysokości wyemitowanego kapitału zakładowego oraz liczby 
akcji Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 

  Na dzień 

  1 stycznia  31 grudnia 

  kapitał zakładowy (w zł)/ liczba akcji 

2010.......................................................................................................................... 134.704.736 / 134.704.736  136.429.761 / 136.429.761

2009.......................................................................................................................... 130.777.550 / 130.777.550  134.704.736 / 134.704.736

2008.......................................................................................................................... 127.742.000 / 127.742.000  130.777.550 / 130.777.550

Wskazane powyżej zmiany wysokości wyemitowanego kapitału zakładowego oraz liczby akcji Spółki 
następowały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją wskazanych 
w niniejszym rozdziale programów motywacyjnych (w szczególności zob. opis programów motywacyjnych 
zrealizowanych w Spółce, znajdujący się w punkcie „Struktura kapitału zakładowego” powyżej). 

Programy Motywacyjne 

Na Datę Prospektu w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w Spółce realizowane były 
następujące programy motywacyjne: (i) Trzeci Program Motywacyjny dla Pracowników; oraz (ii) Czwarty i 
Piąty Program Motywacyjny i Premiowy dla Pracowników. 

W celu powiązania w części wynagrodzenia wyższej kadry menedżerskiej i wybranych pracowników Grupy z 
wynikami Grupy, Spółka zamierza w przyszłości, o ile uzna to za zasadne i uzyska stosowne zgody 
korporacyjne, kontynuować realizację w Grupie programów motywacyjnych i premiowych opartych w 
szczególności o akcje Spółki i oferować takim osobom możliwość udziału w programach motywacyjnych i 
premiowych. W celu emisji akcji i instrumentów finansowych dających prawo do objęcia/nabycia akcji nowej 
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emisji (np. obligacji i warrantów subskrypcyjnych), Spółka może wykorzystywać w szczególności emisję akcji 
w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (po podjęciu stosownej uchwały przez Walne 
Zgromadzenie), jak i emisję akcji w ramach kapitału docelowego w oparciu o statutowe upoważnienie Zarządu 
w tym zakresie. 

Trzeci Program Motywacyjny dla Pracowników 

Trzeci Program Motywacyjny dla Pracowników został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 
25 kwietnia 2006 r. W celu realizacji Trzeciego Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółka 
wyemitowała 63.871 niezabezpieczonych, nieoprocentowanych i zdematerializowanych obligacji imiennych 
serii D, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 grosz każda. Osobom uprawnionym nie przysługuje prawo 
zbycia obligacji serii D. Obligacje serii D uprawniają do subskrybowania 25 akcji zwykłych na okaziciela serii E 
Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. Emisja obligacji serii D została skierowana wyłącznie do 
określonych osób zarządzających, członków kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla 
działalności Spółki, pod warunkiem pozostawania przez nich w stosunku pracy ze Spółką w okresie 3 lat 
począwszy od dnia 1 grudnia 2006 r. (osoby uprawnione). Obejmowanie akcji serii E przez osoby uprawnione w 
wykonaniu prawa pierwszeństwa jest dokonywane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu Spółek 
Handlowych, w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę i 
poprzez opłacenie ceny emisyjnej akcji. Cena emisyjna akcji serii E została określona na 7,87 zł. Prawo 
pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji serii E będzie mogło być realizowane w okresie od dnia 1 
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. W przypadku niewydania akcji serii E osobom uprawnionym w 
terminie 60 dni od złożenia zapisu i opłacenia w pełni ich ceny emisyjnej, prawo do otrzymania akcji 
przekształca się w prawo do otrzymania kwoty pieniężnej równej wartości rynkowej akcji Spółki, zgodnie z 
kursem zamknięcia w ostatnim dniu okresu, w którym akcje serii E miały być wydane, pomniejszonej o ich cenę 
emisyjną. Obligacje serii D zostaną wykupione przez Spółkę w dniu 2 stycznia 2013 r. poprzez zapłatę kwoty 
odpowiadającej ich wartości nominalnej.  

W związku z realizacją Trzeciego Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółka dokonała warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.596.775 zł poprzez emisję do 1.596.775 akcji 
zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Na dzień 30 kwietnia 2011 r. osoby uprawnione w ramach Trzeciego Programu Motywacyjnego dla 
Pracowników objęły łącznie 1.363.025 akcji serii E. 

Czwarty i Piąty Program Motywacyjny i Premiowy dla Pracowników 

Czwarty i Piąty Program Motywacyjny i Premiowy dla Pracowników został uchwalony przez Walne 
Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 r. W celu realizacji Czwartego i Piątego Programu Motywacyjnego i 
Premiowego dla Pracowników Spółka wyemitowała łącznie 81.600 niezabezpieczonych, nieoprocentowanych i 
zdematerializowanych obligacji imiennych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 grosz każda, w tym 
40.800 obligacji serii F oraz 40.800 obligacji serii G. Obligacje serii F i obligacje serii G uprawniające do 
subskrybowania i objęcia 25 akcji zwykłych na okaziciela, odpowiednio, serii G i serii H Spółki z 
pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. Emisja obligacji serii F i G jest skierowana wyłącznie do 
określonych osób zarządzających, członków kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla 
działalności Spółki i Grupy, pod warunkiem pozostawania przez nich w stosunku pracy ze Spółką w okresie 3 lat 
począwszy od dnia 1 grudnia 2007 r. (obligacje serii F) i od dnia 1 grudnia 2008 r. (obligacje serii G) (osoby 
uprawnione). Osobom uprawnionym przysługuje prawo zbycia obligacji serii F i G. Obejmowanie akcji serii G i 
H przez osoby uprawnione w wykonaniu prawa pierwszeństwa następuje w trybie określonym w art. 451 
Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych 
przez Spółkę i poprzez opłacenie ceny emisyjnej akcji. Cena emisyjna akcji serii G została określona na 9,78 zł. 
Cena emisyjna akcji serii H zostanie określona przez Radę Nadzorczą przy założeniu, że jej wysokość ma być 
równa średniej ważonej notowań akcji Spółki na GPW w listopadzie 2008 r., skorygowanej o prawa związane z 
akcjami (np. wypłaty dywidendy). Cena emisyjna akcji serii H zostanie podana do publicznej wiadomości w 
formie raportu bieżącego najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem subskrypcji akcji serii H. Prawo pierwszeństwa 
subskrybowania i objęcia akcji serii G będzie mogło być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
dnia 31 grudnia 2013 r., a w przypadku akcji serii H od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. W 
przypadku niewydania akcji serii G i H osobom uprawnionym w terminach wskazanych odpowiednio w 
obligacjach serii F i G, prawo do otrzymania akcji przekształci się w prawo do otrzymania kwoty pieniężnej 
równej wartości rynkowej akcji Spółki z dnia, w którym akcje serii G i H miały być wydane, pomniejszonej o 
ich cenę emisyjną. Obligacje serii G i H zostaną wykupione przez Spółkę, odpowiednio, w dniu 2 stycznia 
2014 r. i 2 stycznia 2015 r. poprzez zapłatę kwoty odpowiadającej ich wartości nominalnej. 

W związku z realizacją Czwartego i Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników Spółka 
dokonała warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.040.000 zł poprzez 
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emisję do 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz do 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H 
o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Na dzień 30 kwietnia 2011 r. osoby uprawnione w ramach Czwartego i Piątego Programu Motywacyjnego i 
Premiowego dla Pracowników objęły łącznie 241.000 akcji serii G. 

Siódmy Program Motywacyjny i Premiowy dla Pracowników 

W dniu 2 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie uchwaliło Siódmy Program Motywacyjny i Premiowy dla 
Pracowników. W celu realizacji Siódmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników Spółka 
wyemituje łącznie 7.900 niezabezpieczonych, nieoprocentowanych i zdematerializowanych obligacji imiennych 
serii H, o wartości nominalnej 1 grosz każda. Obligacje serii H będą uprawniać do subskrybowania i objęcia 25 
akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. Emisja obligacji serii H 
będzie skierowana wyłącznie do określonych osób zarządzających, członków kadry kierowniczej i osób 
mających podstawowe znaczenie dla działalności Spółki i Grupy, pod warunkiem pozostawania przez nich w 
stosunku pracy ze Spółką w okresie 3 lat począwszy od dnia 1 grudnia 2010 r. Osobom uprawnionym nie będzie 
przysługiwać prawo zbycia obligacji serii H. Obejmowanie akcji serii I przez osoby uprawnione w wykonaniu 
prawa pierwszeństwa będzie dokonywane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu Spółek Handlowych, w 
drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę i poprzez opłacenie 
ceny emisyjnej akcji. Cena emisyjna akcji serii I zostanie określona przez Radę Nadzorczą przy założeniu, że jej 
wysokość ma być równa średniej ważonej notowań akcji Spółki na GPW w listopadzie 2010 r., skorygowanej o 
prawa związane z akcjami (np. wypłaty dywidendy). Cena emisyjna akcji serii I zostanie podana do publicznej 
wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem subskrypcji akcji serii I. Prawo 
pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji serii I będzie mogło być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. W przypadku niewydania akcji serii I osobom uprawnionym w terminach 
wskazanych w obligacjach serii H, prawo do otrzymania akcji przekształci się w prawo do otrzymania kwoty 
pieniężnej równej wartości rynkowej akcji Spółki z dnia, w którym akcje serii I miały być wydane, 
pomniejszonej o ich cenę emisyjną. Szczegółowe zasady subskrybowania i obejmowania obligacji serii H 
zostaną ustalone w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą warunkach emisji obligacji. W związku z realizacją 
Siódmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników Walne Zgromadzenie podjęło także 
uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 197.500 zł poprzez 
emisję do 197.500 akcji zwykłych na okaziciela serii I. Na Datę Prospektu zmiana Statutu Spółki dotycząca 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z uchwaleniem Siódmego Programu 
Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników została zarejestrowana przez sąd rejestrowy. 

Program nabywania akcji własnych 

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2009 r. Zarząd został upoważniony 
do nabywania akcji własnych Spółki (program skupu). Program skupu jest realizowany w związku z zamiarem 
kontynuacji przez Spółkę programów motywacyjnych z lat 2004-2007 przeznaczonych dla osób zarządzających, 
kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla działalności Spółki oraz Grupy.  

Upoważnienie Zarządu do realizacji programu skupu zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2012 r., nie 
dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu. 
Programem skupu objęte są w pełni opłacone akcje Spółki znajdujące się w obrocie na GPW. W ramach 
realizacji programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 3% kapitału zakładowego Spółki 
w wysokości ustalonej na ostatni dzień programu skupu. Liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu 
programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w 
ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. Cena, za którą Spółka nabywa akcje własne 
nie może być wartością wyższą spośród: (i) ceny ostatniego niezależnego obrotu, oraz (ii) najwyższej bieżącej, 
niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 

Szczegółowe zasady i warunki oferowania przez Spółkę nabytych akcji własnych zostaną określone w programie 
motywacyjnym uchwalonym przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest 
również uprawniony do: (i) rezygnacji z realizacji lub wstrzymania programu skupu w okresie jego trwania, 
(ii) zakończenia programu skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, 
również w sytuacji gdy kapitał rezerwowy przeznaczony na ten cel nie zostanie wykorzystany w całości, oraz 
(iii) odstąpienie od wprowadzenia programu motywacyjnego. W przypadku gdy na skutek odstąpienia od 
wprowadzenia programu motywacyjnego lub po jego zrealizowaniu w Spółce pozostaną akcje własne, Zarząd 
będzie uprawniony do rozporządzenia nimi w sposób najkorzystniejszy ekonomicznie dla Spółki.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę nr 19 w sprawie rozwiązania 
kapitału rezerwowego utworzonego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki. Środki pozostałe 
na wskazanym kapitale rezerwowym, w kwocie 12,88 mln zł, zostały przesunięte na część kapitału zapasowego 
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Spółki utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z przepisem art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do 
podziału pomiędzy akcjonariuszy. 

W dniu 14 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 3 m.in. w przedmiocie wyrażenia zgody na: (i) 
zakończenie programu skupu akcji własnych, (ii) odstąpienie od wprowadzania programu motywacyjnego z 
uwagi na ograniczoną liczbę akcji dostępnych do skupu, (iii) ustalenie ceny sprzedaży akcji własnych osobom 
uprawnionym na 14,36 zł za jedną akcję. 

Na dzień 30 kwietnia 2011 r. Spółka posiadała 77.693 akcje własne nabyte w ramach programu skupu, 
stanowiące ok. 0,057% kapitału zakładowego Spółki. 

Emisja Akcji Serii K 

W dniu 5 lutego 2011 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 
zmiany Statutu. Zgodnie z wskazaną powyżej uchwałą, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 
nie wyższą niż 21.262.820 zł poprzez emisję nie więcej niż 21.262.820 akcji na okaziciela serii K o wartości 
nominalnej 1 zł każda, które zostaną objęte przez Emperię (albo spółkę bezpośrednio zależną przez Emperię) w 
zamian za wkłady niepieniężne w postaci akcji oraz udziałów Spółek Tradis (zob. „Uchwały emisyjne i 
dopuszczeniowe” – „Uchwała Zarządu”). Cena emisyjna jednej Akcji Serii K została ustalona na 22,21 zł. 

Powiększona Grupa 

Na Datę Prospektu, przy założeniu zamknięcia Transakcji, Powiększoną Grupę będzie tworzyć Spółka oraz 
36 podmiotów zależnych bezpośrednio lub pośrednio od Spółki oraz 1 podmiot stowarzyszony ze Spółką. Celem 
działalności spółek Powiększonej Grupy jest zapewnienie kompleksowej obsługi sklepom detalicznym w Polsce 
poprzez szereg formatów dystrybucji produktów FMCG. 

Poza wskazanymi poniżej, Spółka nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, które mogą mieć istotny 
wpływa na ocenę jej aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat. 
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Poniższy schemat przedstawia strukturę Powiększonej Grupy oraz jednostki podporządkowane Powiększonej 
Grupy na Datę Prospektu przy założeniu zamknięcia Transakcji: 

 

 

Istotne podmioty Powiększonej Grupy 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat podmiotów Powiększonej Grupy istotnych dla 
prowadzonej przez Powiększoną Grupę działalności, przede wszystkim ze względu na bezpośrednie i istotne 
powiązanie z formatami dystrybucji Powiększonej Grupy (KDWT, Eurocash Franczyza, Premium Distributors 
oraz PayUp Polska, Premium Distributors oraz wybrane Spółki Tradis). Natomiast Eurocash Spółka Akcyjna Sp. 
k. została utworzona w celu optymalizacji zarządzania własnością intelektualną Grupy. 

Legenda: 

 podmioty zależne 

 podmiot stowarzyszony 

* Dodatkowe informacje o Luisie Amaralu i Politra B.V. znajdują się w rozdziale „Znaczny Akcjonariusz” 

** Eurocash jest komplementariuszem, a KDWT i Eurocash Franczyza są komandytariuszami 

Eurocash S.A. 

Eurocash 
Franczyza 
Sp. z o.o. 

Sieć Detalistów 
Nasze Sklepy Sp. 
z o.o. w likwidacji

Eurocash 
Trade 1 
Sp. z o.o. 

Eurocash Spółka 
Akcyjna Sp. k.** 

Eurocash 
Trade 2 
Sp. z o.o. 

PayUp Polska 
S.A. 

51,5%

Premium Distributors 
Sp. z o.o. 

100% 

Luis Amaral* 
(za pośrednictwem Politra B.V.) 

KDWT S.A. 

100% 100% 

100% 

49% 

97,09% 100% 

16 Spółek Tradis 
(w tym Tradis Sp. z o.o.)  

MTC sp. z o.o. 

Damianex S.A. 

100% 
Astor sp. z o.o. 

Dako-Galant Przedsiębiorstwo 
Handlowo Produkcyjne sp. z o.o. 

Delikates sp. z o.o. 

Miro sp. z o.o. 

Multi-Ex S.A. 

Onufry S.A. 

Panta-Hurt sp. z o.o. 

Polskie Hurtownie Alkoholi 
sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Dystrybucji 
Alkoholi Agis S.A. 

Saol Dystrybucja sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Handlu 
Spożywczego sp. z o.o. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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KDWT 

Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym KDWT, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na 
walnym zgromadzeniu. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna:.................................. KDWT S.A. 

Siedziba i adres: ............................................. ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki k. Poznania, Polska 

Kapitał zakładowy: ....................................... 7.380.000 zł 

Podstawowy przedmiot działalności:............. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych i produktów 
impulsowych do tradycyjnych sklepów detalicznych i stacji 
benzynowych. 

Eurocash Franczyza 

Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Eurocash Franczyza, co uprawnia do wykonywania 100% 
głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna:.................................. Eurocash Franczyza Sp. z o.o. 

Siedziba i adres: ............................................. ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki k. Poznania, Polska 

Kapitał zakładowy: ....................................... 3.800.000 zł 

Podstawowy przedmiot działalności:............. Zarządzanie sieciami franczyzowymi dla sklepów detalicznych. 

Premium Distributors 

Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Premium Distributors, co uprawnia do wykonywania 100% 
głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna:.................................. Premium Distributors Sp. z o.o. 

Siedziba i adres: ............................................. ul. Bokserska 66A, 02-690 Warszawa, Polska 

Kapitał zakładowy: ....................................... 280.632.000 zł 

Podstawowy przedmiot działalności:............. Hurtowy obrót napojami alkoholowymi. 

PayUp Polska 

Spółka posiada 49% udziałów w kapitale zakładowym PayUp Polska, co uprawnia do wykonywania 49% 
głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna:.................................. PayUp Polska S.A. 

Siedziba i adres: ............................................. ul. Wiśniowa 11, 62-052 Warszawa, Polska 

Kapitał zakładowy: ....................................... 7.000.000 zł 

Podstawowy przedmiot działalności:............. Dystrybucja elektronicznych usług teleinformatycznych i 
finansowych (m.in. doładowania telefonów komórkowych, 
płatności rachunków, akceptacja kart płatniczych) za 



 

122 

pośrednictwem sieci terminali w sklepach na terenie Polski. 

Eurocash Spółka Akcyjna Sp. k. 

Wspólnikami Eurocash Spółka Akcyjna Sp. k. są Spółka, KDWT i Eurocash Franczyza, przy czym Spółka jest 
jej komplementariuszem, a KDWT i Eurocash Franczyza są komandytariuszami.  

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna:.................................. Eurocash Spółka Akcyjna Spółka komandytowa 

Siedziba i adres: ............................................. ul. Święty Marcin 77 lok. 8A, 61-808 Poznań, Polska 

Podstawowy przedmiot działalności:............. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z 
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. 

Tradis Sp. z o.o. 

Po zamknięciu Transakcji, Spółka będzie posiadała 91,6% udziałów w kapitale zakładowym Tradis, co uprawnia 
do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna:.................................. Tradis Sp. z o.o. 

Siedziba i adres: ............................................. ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin, Polska 

Kapitał zakładowy: ........................................ 115.453.500 zł 

Podstawowy przedmiot działalności:............. Handel hurtowy 

Rezerwy:* ...................................................... 6.894.858,78 zł 

Zysk netto za 2009 r....................................... 49.870.290,93 zł 

Detal Koncept Sp. z o.o. 

Po zamknięciu Transakcji, Spółka będzie posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia do 
wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna:.................................. Detal Koncept Sp. z o.o. 

Siedziba i adres: ............................................. ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin, Polska 

Kapitał zakładowy: ........................................ 14.403.000 zł 

Podstawowy przedmiot działalności:............. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 
indziej niesklasyfikowana. 

Rezerwy:* ...................................................... 1.468.667,71 zł 

Strata netto za 2009 r.: ................................... -3.707.422,24 zł 

DEF Sp. z o.o. 

Po zamknięciu Transakcji, Spółka będzie posiadała pośrednio, za pośrednictwem Tradis, 100% udziałów w 
kapitale zakładowym DEF Sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu 
wspólników. 

Informacje podstawowe: 
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Nazwa i forma prawna:.................................. DEF Sp. z o.o. 

Siedziba i adres: ............................................. ul. Hurtowa 2, 15-399 Białystok, Polska 

Kapitał zakładowy: ........................................ 1.450.000 zł 

Podstawowy przedmiot działalności:............. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i 
wyrobów tytoniowych. 

Rezerwy:* ...................................................... 309.579,19 zł 

Zysk netto za 2009 r.: .................................... 5.706.084,68 zł 

Ambra Sp. z o.o. 

Po zamknięciu Transakcji, Spółka będzie posiadała pośrednio, za pośrednictwem Tradis, 100% udziałów w 
kapitale zakładowym Ambra Sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu 
wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna:.................................. Ambra Sp. z o.o. 

Siedziba i adres: ............................................. ul. Hutnicza 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska 

Kapitał zakładowy: ........................................ 8.000.000 zł 

Podstawowy przedmiot działalności:............. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków. 

Rezerwy:* ...................................................... 84.553,87 zł 

Zysk netto za 2009 r.: .................................... 1.849.338,66 zł 

Euro Sklep S.A.  

Po zamknięciu Transakcji, Spółka będzie posiadała 100% akcji w kapitale zakładowym Euro Sklep S.A., co 
uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna:.................................. Euro Sklep Sp. z o.o. 

Siedziba i adres: ............................................. ul. Bystrzańska 94A, 43-309 Bielsko Biała, Polska 

Kapitał zakładowy: ........................................ 5.504.660 zł 

Podstawowy przedmiot działalności:............. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. 

Rezerwy:* ...................................................... 1.240.027,96 zł 

Zysk netto za 2009 r.: .................................... 2.465.164,37 zł 

Partnerski Serwis Detaliczny S.A. 

Po zamknięciu Transakcji, Spółka będzie posiadała 100% akcji w kapitale zakładowym Partnerski Serwis 
Detaliczny S.A., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna:.................................. Partnerski Serwis Detaliczny S.A. 
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Siedziba i adres: ............................................. ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa, Polska 

Kapitał zakładowy: ........................................ 4.000.010 zł 

Podstawowy przedmiot działalności:............. Działalność rachunkowa; doradztwo podatkowe. 

Rezerwy:* ...................................................... 2.001.039,20 zł 

Strata netto za 2009 r.: ................................... -15.271,52 zł 

Lewiatan Podlasie Sp. z o.o. 

Po zamknięciu Transakcji, Spółka będzie posiadała pośrednio, za pośrednictwem Tradis, 100% udziałów w 
kapitale zakładowym Lewiatan Podlasie Sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na 
zgromadzeniu wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna:.................................. Lewiatan Podlasie Sp. z o.o. 

Siedziba i adres: ............................................. ul. Sokólska 9, 15-865 Białystok, Polska 

Kapitał zakładowy: ........................................ 1.300.000 zł 

Podstawowy przedmiot działalności:............. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 
indziej niesklasyfikowana, handel detaliczny z wyłączeniem 
sprzedaży samochodowych, motocykli 

Rezerwy:* ...................................................... 113.934,11 zł 

Zysk netto za 2009 r.: .................................... 248.464,64 zł 

Lewiatan Śląsk Sp. z o.o. 

Po zamknięciu Transakcji, Spółka będzie posiadała pośrednio, za pośrednictwem Tradis, 100% udziałów w 
kapitale zakładowym Lewiatan Śląsk Sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu 
wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna:.................................. Lewiatan Śląsk Sp. z o.o. 

Siedziba i adres: ............................................. ul. Lenartowicza 39, 41-200 Sosnowiec, Polska 

Kapitał zakładowy: ........................................ 100.000 

Podstawowy przedmiot działalności:............. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 
indziej niesklasyfikowana, handel detaliczny z wyłączeniem 
sprzedaży samochodowych, motocykli 

Rezerwy:* ...................................................... 69.693,28 zł 

Zysk netto za 2009 r.: .................................... 395.508,48 zł 

________________________ 
* Rezerwy nie uwzględniają rezerwy na podatek odroczony 
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ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY 

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, organem zarządzającym Spółki jest Zarząd, a organem nadzorującym 
Spółki jest Rada Nadzorcza. Opis Zarządu oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o Kodeks 
Spółek Handlowych, Statut oraz Regulamin Zarządu i Regulamin Rady Nadzorczej obowiązujące na Datę 
Prospektu. 

Zarząd 

Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd. 

Skład Zarządu 

Zgodnie ze Statutem, w skład Zarządu wchodzi od dwóch do dziesięciu członków. Członkowie Zarządu 
powoływani są na samodzielną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza mianuje w drodze 
uchwały jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu.  

Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może 
również odwołać z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu, bez jednoczesnego odwoływania go ze składu Zarządu. 
Ponadto, Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub 
wszystkich członków Zarządu oraz do delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy 
miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację 
albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.  

Członek Zarządu może być również odwołany lub zawieszony w czynnościach uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. 

Kompetencje Zarządu 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę.  

Do spraw Spółki prowadzonych wspólnie przez Zarząd należą w szczególności: (i) określanie długo- i 
średniookresowej strategii rozwoju oraz głównych celów działania Spółki i wzrostu jej wartości dla 
akcjonariuszy, przedkładanie ich Radzie Nadzorczej oraz ocena osiągania tych celów i ich ewentualna 
modyfikacja, (ii) definiowanie celów finansowych Spółki, (iii) wdrażanie i realizacja długo- i średniookresowej 
strategii rozwoju oraz głównych celów finansowych Spółki, (iv) analiza istotnych projektów inwestycyjnych i 
sposobów ich finansowania, (v) ustalanie założeń polityki kadrowo-płacowej, (vi) określanie struktury 
organizacyjnej Spółki, (vii) przyjmowanie rocznego i/lub wieloletniego budżetu Spółki, (viii) wewnętrzny 
podział pracy i odpowiedzialności członków Zarządu, (ix) ustalanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów 
normatywnych Spółki, o ile przepisy prawa lub Statut nie stanowią inaczej, (x) sprawy nadzwyczajnej wagi oraz 
sprawy i transakcje, które w uzasadnionej ocenie członka Zarządu mogą stanowić istotne ryzyko dla Spółki, (xi) 
występowanie do Rady Nadzorczej o opinię na temat projektów uchwał, które mają być przedstawiane 
akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu, (xii) wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego 
zarządu Spółką. 

Poszczególni członkowie Zarządu są odpowiedzialni za samodzielne prowadzenie spraw Spółki wynikających z 
wewnętrznego podziału obowiązków i funkcji, które pełnią w Spółce. 

Sposób funkcjonowania Zarządu 

Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd. 

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z 
wyjątkiem uchwały w sprawie powołania prokurenta, która wymaga jednomyślności członków Zarządu.  

Uchwały Zarządu mogą być podjęte na posiedzeniu Zarządu, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali 
powiadomieni o danym posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne 
posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu, a jego przedmiotem są wszystkie sprawy 
wymagające uchwały Zarządu, które nie muszą być podjęte przed terminem zwyczajnego posiedzenia oraz 
składanie przez poszczególnych członków Zarządu informacji o samodzielnym sprawowaniu powierzonych im 
spraw Spółki i funkcjonowaniu podległych im pionów organizacyjnych Spółki. Nadzwyczajne posiedzenia 
Zarządu są zwoływane w sprawach, które powinny być załatwione niezwłocznie, przed terminem kolejnego 
zwyczajnego posiedzenia.  

W przypadku konieczności podjęcia uchwały w sprawach niecierpiących zwłoki, w których nie jest możliwe 
zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu, Prezes Zarządu może zarządzić podjęcie uchwały poza 
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posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i 
wyrazili zgodę na jej podjęcie w takim trybie, a w głosowaniu weźmie udział Prezes Zarządu. 

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: (i) dwóch członków Zarządu działających łącznie, (ii) jeden 
członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, (iii) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w 
granicach udzielonego pełnomocnictwa. 

Członkowie Zarządu 

Na Datę Prospektu, w skład Zarządu wchodziło ośmiu członków. 

Poniżej przedstawiono informacje na temat członków Zarządu, ich wiek, stanowisko, datę objęcia funkcji oraz 
datę upływu obecnej kadencji członka Zarządu. 

Imię i nazwisko  Wiek  Stanowisko  Data objęcia funkcji  Data upływu obecnej 
kadencji 

Luis Manuel Conceicao do 
Amaral 

49 Prezes Zarządu  7 lipca 2004 r.  13 czerwca 2014 r. 

Rui da Conceicao Rodrigues do 
Amaral 

52 Członek Zarządu – Dyrektor Generalny  14 września 2004 r.  13 czerwca 2014 r. 

Arnaldo Silvestre Judice 
Guerreiro 

44 Członek Zarządu   7 lipca 2004 r.  13 czerwca 2014 r. 

Katarzyna Kopaczewska 43 Członek Zarządu  7 lipca 2004 r.  13 czerwca 2014 r. 

Pedro Madeira Martinho 40 Członek Zarządu   14 września 2004 r.  13 czerwca 2014 r. 

Ryszard Majer 61 Członek Zarządu   7 lipca 2004 r.  13 czerwca 2014 r. 

Jacek Owczarek 39 Członek Zarządu   22 listopada 2008 r.  22 listopada 2011 r. 

Carlos Henrique Levita Pedrosa 
Saraiva 

48 Członek Zarządu   13 czerwca 2011 r.  13 czerwca 2014 r. 

Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu. 

Poniżej przestawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Zarządu. 

Luis Manuel Conceicao do Amaral 

Luis Manuel Conceicao do Amaral posiada 29-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, zdobyte w 
następujących spółkach: Unilever (Portugalia), Nissan (Portugalia), Jeronimo Martins Dystrybucja (Polska), 
Jeronimo Martins Holding Portugalia, Antfactory Ameryka Południowa, LAEPBrasil. Od marca 2003 r. jest 
akcjonariuszem większościowym Spółki. 

Luis Manuel Conceicao do Amaral jest absolwentem studiów w zakresie zarządzania w biznesie na 
Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie. 

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral 

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, zdobyte w 
następujących spółkach: Sanipe, Jeronimo Martins Portugalia, Cintra Group Portugalia. Obecni pełni również 
funkcje Dyrektora Generalnego Eurocash Cash & Carry oraz KDWT. 

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral jest absolwentem studiów w zakresie zarządzania w biznesie na 
Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie. 

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro 

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro posiada 21-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich, 
zdobyte w następujących spółkach: Coopers & Lybrand Portugalia, Jeronimo Martins Dystrybucja w Polsce, 
Eurocash Cash & Carry, Recheio Portugalia. Jako członek Zarządu jest odpowiedzialny za Działy Serwisowe 
Grupy. 

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro jest absolwentem studiów z zakresu zarządzania w Instituto Superior de 
Economia. 
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Katarzyna Kopaczewska 

Katarzyna Kopaczewska posiada 21-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte na stanowisku dyrektora 
personalnego w następujących spółkach: Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. 
z o.o., Polpharma S.A. Jako członek Zarządu pełni również funkcję Dyrektora Personalnego Spółki. 

Katarzyna Kopaczewska jest absolwentką handlu zagranicznego w Polskiej Międzynarodowej Szkole 
Zarządzania w Warszawie. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych brała również udział w 
licznych szkoleniach zagranicznych w zakresie zarządzania i zarządzania personelem, organizowanych przez 
Management Center Europe (Belgium), IMD (Switzerland), INSEAD (Francja), Stanford University (USA). 

Pedro Madeira Martinho 

Pedro Madeira Martinho posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w sektorze 
handlowym, zdobyte w następujących spółkach: Jeronimo Martins w Portugalii, Jeronimo Martins Dystrybucja 
w Polsce, Omniway Portugalia, Royal Ahold Polska. Obecnie, jako prezes zarządu Eurocash Franczyza, jest 
odpowiedzialny za rozwój sieci franczyzowych Delikatesy Centrum, IGA i Zielony Kłos. 

Pedro Madeira Martinho jest absolwentem studiów w zakresie zarządzania w biznesie na Uniwersytecie 
Lizbońskim ISCTE. 

Ryszard Majer 

Ryszard Majer posiada 41-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w następujących firmach: Biuro Studiów i 
Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych ELEKTROPROJEKT, Elektromis JV, Jeronimo Martins 
Dystrybucja, KGHM Polska Miedź S.A. (odpowiedzialny za Działy Informatyki). Jako członek Zarządu jest 
odpowiedzialny za Zakupy Niehandlowe w Grupie. 

Ryszard Majer jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz studiów 
podyplomowych w zakresie systemów mikrokomputerowych na Politechnice Poznańskiej. W ramach 
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych brał również udział w szkoleniach z zakresu zarządzania. 

Jacek Owczarek 

Jacek Owczarek posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich i finansowych, 
zdobyte w następujących spółkach: PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o., Netia S.A., Telekomunikacja Polska 
S.A., Messenger Services Stolica S.A., Magellan S.A., Sanitec Koło Sp. z o.o. Jako członek Zarządu pełni 
również funkcję Dyrektora Finansowego Grupy. 

Jacek Owczarek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (kierunek Finanse i Bankowość). Jest również 
biegłym rewidentem posiadającym certyfikat ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants). 

Carlos Henrique Levita Pedrosa Saraiva 

Carlos Saraiva posiada ponad 26-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, zdobyte w 
następujących spółkach Pingo Doce (Portugalia), Feira Nova (Portugalia), Jeronimo Martins Dystrybucja 
(Polska). W dniu 1 lutego 2011 r. Carlos Saraiva rozpoczął współpracę ze Spółką, a od 13 czerwca 2011 r. został 
powołany do Zarządu. 

Carlos Saraiva jest absolwentem studiów w zakresie sprzedaży i marketingu na Cornell University. W ramach 
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych ukończył następujące studia podyplomowe/kursy zarządzania 
organziowane przez: Universidade Nova de Lisboa, INSEAD, Stanford University. 

Adres służbowy wszystkich członków Zarządu to Eurocash S.A., ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki k. 
Poznania, Polska. 

Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach 

Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie 
ostatnich pięciu lat członkowie Zarządu: (i) pełnili funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych, 
(ii) posiadali akcje/udziały, (iii) byli wspólnikami. 

Imię i nazwisko  Spółka  Pełniona funkcja  
Czy funkcja jest pełniona 

obecnie? 

Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska* Członek rady nadzorczej Nie 

KDWT* Członek rady nadzorczej Tak 

PayUp Polska* 

 

Członek rady nadzorczej 

 

Tak 

Luis Manuel Conceicao do 
Amaral 

 Politra B.V.  Członek Zarządu  Tak 
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Imię i nazwisko  Spółka  Pełniona funkcja  
Czy funkcja jest pełniona 

obecnie? 

 Przedsiębiorstwo Dystrybucji Alkoholi Agis S.A.*  Członek rady nadzorczej  Tak 

 Damianex S.A.*  Członek rady nadzorczej  Tak 

 Multi-Ex S.A.*  Członek rady nadzorczej  Tak 

 

 Onufry S.A.*  Członek rady nadzorczej  Tak 

KDWT* Prezes zarządu Tak 

NASZE SKLEPY* Członek rady nadzorczej Tak 

Eurocash Trade 1* Prezes zarządu Tak 

Eurocash Trade 2* Prezes zarządu Tak 

Premium Distributors sp. z o.o. * Prezes zarządu Tak 

13 Spółek Premium Distributors Prezes zarządu Powołany ze skutkiem na 
dzień 1 czerwca 2011 r. 

Rui da Conceicao Rodrigues 
do Amaral 

 KDWT* 

 

Członek rady nadzorczej 

 

Nie 

KDWT* Członek rady nadzorczej Nie 

Eurocash Franczyza* Członek zarządu Tak 

14 Spółek Premium Distributors* Członek zarządu Tak 

Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska)* Prezes zarządu Nie 

BATNA* Prezes zarządu Nie 

 KDWT* 

 

Prezes zarządu 

 

Nie 

Arnaldo Silvestre Judice 
Guerreiro 

 LexLux2 S.à r.l.*  Członek Rady Dyrektorów   Nie 

Eurocash Franczyza* Członek zarządu Tak 

Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska)* Członek zarządu Nie 

 NASZE SKLEPY* 

 

Członek rady nadzorczej 

 

Tak 

 14 Spółek Premium Distributors*  Członek zarządu  Tak 

BATNA* Członek zarządu Nie 

 Eurocash Detal sp. z o.o. 

 

Członek zarządu 

 

Nie 

Katarzyna Kopaczewska 

 LexLux2 S.à r.l.*  Członek Rady Dyrektorów   Nie  

Eurocash Franczyza* Członek zarządu (wcześniej Prezes 
zarządu) 

Tak 

Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska)* Członek zarządu Nie 

KDWT* Członek rady nadzorczej Tak 

NASZE SKLEPY* Członek zarządu, likwidator Tak 

Przedsiębiorstwo Dystrybucji Alkoholi Agis S.A.* Członek rady nadzorczej Tak 

Damianex S.A.* Członek rady nadzorczej Tak 

Multi-Ex S.A.* Członek rady nadzorczej Tak 

Onufry S.A.* Członek rady nadzorczej Tak 

Pedro Madeira Martinho 

 Eurocash Detal sp. z o.o.* 

 

Prezes zarządu 

 

Nie 

Ryszard Majer  KDWT*  Członek zarządu  Tak 

KDWT* Członek zarządu Tak 

PayUp Polska* Członek zarządu Tak 

Eurocash Trade 1* Członek zarządu Tak 

Eurocash Trade 2* Członek zarządu Tak 

14 Spółek Premium Distributors* Członek zarządu Tak 

LECICO CEE SPÓŁKA sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Tak 

BALNEATOR Sp. z o.o. Członek zarządu Tak 

LAMINEX Sp. z o.o. Udziałowiec Tak 

MAGELLAN S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

NASZE SKLEPY* Likwidator Tak 

Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane Polska)* Członek zarządu Nie 

Jacek Owczarek  

SANITEC HOLDINGS POLAND Sp. z o.o. 

 

Członek zarządu 

 

Nie 
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Imię i nazwisko  Spółka  Pełniona funkcja  
Czy funkcja jest pełniona 

obecnie? 

TELESTO Sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Nie 

SCANAQUA Sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Nie 

SANITEC KOŁO Sp. z o.o. Członek zarządu Nie 

ORGANIZACJA DYSTRYBUCJI SANITARNEJ 
Sp. z o.o. 

 

Członek rady nadzorczej 

 

Nie 

LexLux2 S.à r.l.*  Członek Rady Dyrektorów   Nie 

  

BATNA*  Członek zarządu  Nie 

 Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.  Członek zarządu  Nie 

 JM Usługi Sp. z o.o.  Członek zarządu  Nie 

 JM Tele Sp. z o.o.  Członek zarządu  Nie 

 Damianex S.A.*  Członek rady nadzorczej  Tak 

 Multi-Ex S.A.*  Członek rady nadzorczej  Tak 

 Onufry S.A.*  Członek rady nadzorczej  Tak 

Carlos Henrique Levita 
Pedrosa Saraiva 

 Przedsiębiorstwo Dystrybucji Alkoholi Agis S.A.*  Członek rady nadzorczej  Tak 

 
* Oznacza spółki, które w czasie pełnienia funkcji wchodziły w skład Grupy. 

Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

Skład 

Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na wspólną trzyletnią 
kadencję. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego. Wszyscy członkowie Rady 
Nadzorczej powinni spełniać kryteria ustalone przez Radę Nadzorczą w załączniku do Regulaminu Rady 
Nadzorczej i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, w tym powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz 
piętnastoletnie doświadczenie zawodowe.  

Trzech członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez spółkę Politra B.V. Uprawnienie 
to przysługuje Politra B.V. do czasu posiadania przez nią lub jej następców prawnych co najmniej 30% lub 
więcej Akcji w kapitale zakładowym Spółki. 

Dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na którym 
Politra B.V. nie jest uprawniona do głosowania nad uchwałami dotyczącymi powoływania i odwoływania tych 
członków. W przypadku niedokonania wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, 
prawo do głosowania nad uchwałami w przedmiocie ich powołania przysługuje również Politra B.V. Ponadto, 
Politra B.V. jest uprawniona do głosowania nad uchwałami o odwołaniu każdego członka Rady Nadzorczej 
powoływanego przez Walne Zgromadzenie, którzy zostaną uznani przez Radę Nadzorczą za niespełniających 
kryteriów przewidzianych dla jej członków, w tym kryteriów niezależności, o których mowa poniżej. Odwołanie 
członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jest skuteczne pod warunkiem jednoczesnego powołania 
nowego członka Rady Nadzorczej.  

Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji za pisemnym powiadomieniem 
Spółki oraz Politra B.V. dokonanym z sześciotygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku złożenia rezygnacji 
przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Politra B.V., ma ona obowiązek niezwłocznego powołania 
nowego członka Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej 
powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w 
celu powołania nowego członka Rady Nadzorczej.  

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani przez Walne Zgromadzenie oraz jeden członek Zarządu wybierany 
przez Politra B.V. powinni spełniać kryteria niezależności. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani 
przez Politra B.V. stają się członkami niezależnymi po złożeniu oświadczenia o spełnianiu kryteriów 
niezależności. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa § 13 ust. 4 Statutu. Na Datę Prospektu 
kryteria niezależności spełniali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, poza Eduardo Aguinaga de Moraes. 

Kompetencje 

Zgodnie ze Statutem, do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: (i) ocena sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z 
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księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, (ii) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku 
albo pokrycia straty, (iii) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 
ocen, o których mowa powyżej, (iv) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów, 
członków Zarządu, (v) wydawanie opinii dotyczących planowanych zmian Statutu, (vi) zatwierdzanie – nie 
później niż do 30 listopada każdego roku kalendarzowego – przygotowanych przez Zarząd budżetów rocznych 
oraz zmian do nich, (vii) wydawanie opinii w sprawie udzielania pożyczek lub przyznawania pomocy 
finansowej lub zawierania umów poza zakresem zwykłych czynności Spółki z członkami Zarządu, (viii) wybór 
biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, (ix) uchwalanie tekstu 
jednolitego Statutu, (x) inne sprawy, które na mocy obowiązujących przepisów prawa lub innych postanowień 
Statutu wymagają uchwały Rady Nadzorczej. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie uprzedniej zgody na dokonanie przez Zarząd 
następujących czynności: (i) podejmowanie decyzji o realizacji przedsięwzięć z innymi podmiotami, (ii) 
podejmowanie decyzji o połączeniach z innymi podmiotami oraz nabywaniu innych podmiotów lub 
przedsiębiorstw, (iii) zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 100.000.000 zł oraz obciążenie 
majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 150.000.000 zł, o ile nie zostało to przewidziane w budżecie 
rocznym Spółki, (iv) sprzedaż, najem lub przeniesienie majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 
1.000.000 EUR lub jej równowartość w złotych polskich, o ile nie zostało to przewidziane w budżecie rocznym 
Spółki, (v) wydawanie opinii w sprawie ustalania i zmiany wynagrodzenia lub warunków zatrudnienia członków 
Zarządu, (vi) tworzenie, emisja, wydanie, nabywanie lub zbywanie akcji bądź udziałów w innym podmiocie 
zależnym Spółki, (vii) tworzenie oraz modyfikacja programów dotyczących opcji na akcje lub planu 
motywacyjnego o podobnym charakterze na rzecz kadry kierowniczej oraz pracowników, (viii) zawarcie przez 
Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o przekazywaniu informacji 
bieżących i okresowych przez emitentów, których akcje są notowane na GPW, za wyjątkiem transakcji 
typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej Spółki z jej 
podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. 

Ponadto, zgoda większości niezależnych członków Rady Nadzorczej jest wymagana dla ważności uchwał 
podejmowanych w następujących sprawach: (i) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek 
podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, (ii) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego Spółki, (iii) wydawania opinii w sprawie udzielania pożyczek lub 
przyznawania pomocy finansowej lub zawierania umów poza zakresem zwykłych czynności Spółki z członkami 
Zarządu, (iv) wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w 
ramach kapitału docelowego. 

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że kompetencje w tym 
zakresie przyznane zostaną powołanemu uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnomocnikowi. 

Sposób funkcjonowania 

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzanego przez Walne 
Zgromadzenie. 

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów przeważa głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte na posiedzeniu, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 
prawidłowo zaproszeni na dane posiedzenie. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy 
w każdym roku obrotowym (jedno posiedzenie na kwartał i w każdym przypadku przed opublikowaniem przez 
Spółkę sprawozdań okresowych).  

W przypadku konieczności podjęcia uchwały w sprawach niecierpiących zwłoki, w których nie jest możliwe 
zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić podjęcie uchwały 
poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość, pod warunkiem że nie sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa oraz wszyscy członkowie 
Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na jej podjęcie w takim trybie, 
a w głosowaniu weźmie udział Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

Komitety Rady Nadzorczej 

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, w Spółce funkcjonują Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. 
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Komitet Audytu 

Komitet Audytu Rady Nadzorczej został powołany w dniu 5 czerwca 2009 r. na podstawie uchwały Rady 
Nadzorczej. Komitet Audytu składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego. Co najmniej jeden członek 
Komitetu Audytu powinien posiadać doświadczenie w zarządzaniu finansami oraz rachunkowości w spółkach 
publicznych lub innych spółkach o porównywalnej wielkości. W skład Komitetu Audytu wchodzą również co 
najmniej dwaj członkowie niezależni. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się co najmniej dwa razy w 
każdym roku obrotowym (jedno posiedzenie w każdym półroczu i w każdym przypadku przed opublikowaniem 
przez Spółkę rocznych sprawozdań finansowych). Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: (i) 
nadzorowanie przekazywania przez Spółkę informacji finansowych w raportach okresowych, prognozach, itp., 
(ii) nadzorowanie pracy zewnętrznych audytorów Spółki, (iii) coroczna ocena funkcjonowania systemu kontroli 
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 

Na Datę Prospektu w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby: Eduardo Aguinaga de Moraes 
(Przewodniczący Komitetu Audytu), António José Santos Silva Casanova i Ryszard Wojnowski.  

Na Datę Prospektu António José Santos Silva Casanova i Ryszard Wojnowski spełniali warunki niezależności, a 
António José Santos Silva Casanova posiadał również kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji 
finansowej zgodnie z art. 86 ust 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach. 

Komitet Wynagrodzeń 

Komitet Wynagrodzeń został powołany w dniu 5 czerwca 2009 r. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. 
Komitet Wynagrodzeń składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego. W skład Komitetu Wynagrodzeń 
wchodzi co najmniej jeden członek niezależny. Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń odbywają się co najmniej 
jeden raz w każdym roku obrotowym oraz w każdym przypadku, gdy zażąda tego przynajmniej jeden jego 
członek. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności: (i) informowanie Rady Nadzorczej o 
przyjętej w Spółce polityce wynagradzania Zarządu, (ii) proponowanie corocznie Radzie Nadzorczej przyjęcia 
opinii w sprawie zgodności polityki wynagradzania Zarządu i jej wdrażania z pożądanymi standardami ładu 
korporacyjnego, (iii) ujawnianie Radzie Nadzorczej wysokości wynagrodzeń Zarządu wynikającej z wdrażania 
polityki wynagradzania Zarządu. 

Na Datę Prospektu w skład Komitetu Wynagrodzeń wchodziły następujące osoby: António José Santos Silva 
Casanova (Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń), Eduardo Aguinaga de Moraes i Ryszard Wojnowski. 

Na Datę Prospektu António José Santos Silva Casanova i Ryszard Wojnowski spełniali warunki niezależności. 

Członkowie Rady Nadzorczej 

Na Datę Prospektu w skład rady Nadzorczej wchodziło pięciu członków. 

Poniżej przedstawiono informacje na temat obecnych członków Rady Nadzorczej, ich wiek, stanowisko, datę 
objęcia funkcji oraz datę upływu obecnej kadencji członka Rady Nadzorczej. 

Imię i nazwisko  Wiek  Stanowisko  Data objęcia funkcji  
Data upływu obecnej 

kadencji 

Joao Borges de Assuncao 48 lat Przewodniczący Rady Nadzorczej 25 maja 2009 r. 25 maja 2012 r. 

Eduardo Aguinaga de Moraes 63 lata Członek Rady Nadzorczej 25 maja 2009 r. 25 maja 2012 r. 

Antonio Jose Santos Silva 
Casanova 

48 lat Członek Rady Nadzorczej 25 maja 2009 r. 25 maja 2012 r. 

Ryszard Wojnowski 54 lata Członek Rady Nadzorczej 25 maja 2009 r. 25 maja 2012 r. 

Janusz Lisowski  64 lata  Członek Rady Nadzorczej  25 maja 2009 r.  25 maja 2012 r. 

Mandaty wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez 
nich funkcji członków Rady Nadzorczej. 

Poniżej przestawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej. 

Joao Borges de Assuncao 

Joao Borges de Assuncao jest profesorem na Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie. W latach 1990-1994 był 
również profesorem-asystentem na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. W latach 2001-2002 pełnił 
funkcję dyrektora zarządzającego Fundacji Telecel Vodafone, a w latach 2002-2004 był doradcą ekonomicznym 
premiera Portugalii. Od marca 2006 r. jest również doradcą ekonomicznym prezydenta Portugalii.  
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Joao Borges de Assuncao jest absolwentem studiów w zakresie zarządzania w biznesie na Uniwersytecie 
Katolickim w Lizbonie oraz studiów doktoranckich na UCLA w USA. Uzyskał również tytuł MBA na New 
University of Lisbon. 

Adres służbowy Joao Borges de Assuncao to: Universidade Catolica Portuguesa, Palma de Cima, 1600 Lizbona, 
Portugalia. 

Eduardo Aguinaga de Moraes 

Eduardo Aguinaga de Moraes posiada 41-letnie doświadczenia zawodowe na stanowiskach menedżerskich, 
zdobyte w następujących spółkach: St. Joe Minerals Corp., CitiBank, Banco Mantrust, Banco SRL, Bank of 
Boston, Private Equity Fund TCW/LAEP LLP.  

Eduardo Aguinaga de Moraes jest absolwentem inżynierii na Uniwersytecie Federal Fluminense (B.Sc), 
ekonomii na Uniwersytecie Candido Mendes (BA) w Brazylii oraz London School of Economics (M.Sc).  

Adres służbowy Eduardo Aguinaga de Moraes to: Avenida Atlantica 822/802 Rio de Janeiro, RJ, CEP 22010-
000, Brazylia. 

Antonio Jose Santos Silva Casanova 

Antonio Jose Santos Silva Casanova posiada 28-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach 
menedżerskich, zdobyte w następujących spółkach: McKinsey & Company, Unilever Portugal, Optimus 
Telecomunicações S.A.,/Sonae Group. Obecnie pełni również funkcję dyrektora generalnego Unilever 
Portugalia.  

Antonio Jose Santos Silva Casanova jest absolwentem studiów w zakresie zarządzania w biznesie na 
Universidade Catolica de Lisboa. Ukończył również London School of Economics and Political Science oraz 
Universidade Nova de Lisboa, gdzie uzyskał tytuły odpowiednio B.Sc (Honours) i Master of Business 
Administration. Jest również absolwentem Advanced Management Program w Harvard Business School.  

Adres służbowy Antonio Jose Santos Silva Casanova to: Largo Monterroio Mascarenhas, 1, 1099-081 Lizbona, 
Portugalia. 

Ryszard Wojnowski 

Ryszard Wojnowski posiada 29-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w stoczniach w Brazylii, Dubaju, 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie. Pracował również na stanowiskach menedżerskich w Biurze 
Maklerskim Banku Gdańskiego, Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI S.A (na stanowisku naczelnika 
wydziału zarządzania) oraz Prokom Software (jako specjalista do spraw inwestycji kapitałowych). Od 2004 r. 
Ryszard Wojnowski prowadzi własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie doradztwa finansowego. 

Ryszard Wojnowski jest absolwentem Uniwersytetu Gama Filho w Rio de Janeiro, gdzie uzyskał w 1986 r. tytuł 
inżyniera mechanika. Od 1995 r. posiada także licencję doradcy inwestycyjnego. 

Adres służbowy Ryszarda Wojnowskiego to: ul. Piotrkowska 69, 81-502 Gdynia, Polska. 

Janusz Lisowski 

Janusz Lisowski posiada 41-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. w: Głównym Urzędzie 
Statystycznym, Przedsiębiorstwie Geodezyjnym i Geologiczno-Fizjograficznym Geoprojekt, Biurze Projektów 
Promlecz, Medicat Sp. z o.o., Vitron S.A., Hortex Sp. z o.o., Metalexport-Odlewnia Koluszki Sp. z o.o., 
Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce. W latach 1992-1994 pełnił również funkcję wicedyrektora 
w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Od 2005 r. jest 
dyrektorem ds. programowych w Fundacji Polski Instytut Dyrektorów. 

Janusz Lisowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) 
w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Uniwersytecie 
Warszawskim (1987) oraz w zakresie finansów w przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej (1998). W 
ramach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych uczestniczył również w seminariach i konferencjach 
przeznaczonych dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek. 

Adres służbowy Janusza Lisowskiego to: Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, Plac Powstańców Warszawy 2, 
00-030 Warszawa, Polska. 



 

133 

Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach 

Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie 
ostatnich pięciu lat członkowie Rady Nadzorczej: (i) pełnili funkcje w organach zarządzających i nadzorczych, 
(ii) posiadali akcje/udziały, (iii) byli wspólnikami. 

Imię i nazwisko  Spółka  Pełniona funkcja  
Czy funkcja jest 

pełniona obecnie? 

 Echiron S.A.  Akcjonariusz  Tak Joao Borges de Assuncao 

 Tap SGPS S.A.  Członek rady nadzorczej  Tak 

 LAEP INVESTMENTS  Akcjonariusz  Tak 

 EV CONSULTORIA   Akcjonariusz  Tak 

 ROZWILL LTD  Akcjonariusz  Tak 

 LAEP INVESTMENTS  Członek zarządu  Nie 

Eduardo Aguinaga de Moraes 

 PARMALAT  Członek zarządu  Nie 

 Unilever/Jeronimo Martins  Prezes Zarządu  Tak 

 Optimus/Sonae Group  Prezes Zarządu  Nie 

 Sonae Sierra/Sonae Group  Członek Zarządu  Nie 

Antonio Jose Santos Silva 
Casanova 

 Publico  Członek Zarządu  Nie 

 Apator S.A.  Akcjonariusz  Tak 

 Apator S.A.  Członek rady nadzorczej  Tak 

 Apator Control S.A.  Przewodniczący rady nadzorczej  Tak 

 Datera S.A.  Akcjonariusz  Tak 

 Datera S.A.  Przewodniczący rady nadzorczej  Tak 

 Aiton Caldwell SA (wcześniej Freeconet 
S.A.) 

 Akcjonariusz  Tak 

 Aiton Caldwell SA (wcześniej Freeconet 
S.A.) 

 Członek rady nadzorczej  Tak 

 Dullek Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.  Udziałowiec  Tak 

 GO TFI S.A.  Akcjonariusz   Nie 

Ryszard Wojnowski 

 Eurotel S.A.  Członek rady nadzorczej  Nie 

 VITRON S.A.  Akcjonariusz  Tak 

 Polimex Mostostal S.A.  Członek rady nadzorczej  Nie 

 Access Sp. z o.o.  Członek rady nadzorczej  Nie 

 TFI Omega S.A.  Członek rady nadzorczej  Nie 

Janusz Lisowski 

 Harper Hygienics S.A.  Członek rady nadzorczej  Nie 

Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, poza 
wyjątkami opisanymi powyżej oraz w punkcie „Akcje Istniejące lub opcje na Akcje będące w posiadaniu 
członków Zarządu lub Rady Nadzorczej” poniżej, w okresie ostatnich pięciu latach członkowie Zarządu, ani 
członkowie Rady Nadzorczej: 

• nie byli udziałowcami/akcjonariuszami żadnej spółki kapitałowej ani wspólnikami w spółce osobowej, 

• nie byli akcjonariuszami spółki publicznej posiadającymi akcje reprezentujące więcej niż 1% głosów na 
walnym zgromadzeniu takiej spółki, 

• nie prowadzili działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki, 

• nie zostali skazani za przestępstwo oszustwa, 

• nie byli podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych 
lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) ani żaden organ państwowy, ani inny 
organ nadzoru (w tym uznana organizacja zawodowa) nie nałożył na nich sankcji, 
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• żaden sąd nie wydał wobec nich zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub 
prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki, 

• nie byli członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani członkiem wyższego 
kierownictwa w podmiotach, względem których w okresie ich kadencji, przed lub po jej upływie 
ustanowiono zarząd komisaryczny, prowadzono postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub inne 
postępowanie podobnego rodzaju. 

Powiązania rodzinne 

Luis Manuel Conceicao do Amaral (Prezes Zarządu) i Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral (członek Zarządu 
– Dyrektor Generalny) są braćmi. 

Poza wskazanymi powyżej, nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy członkami Zarządu lub członkami 
Rady Nadzorczej. 

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w innych podmiotach  

Poza wyjątkami opisanymi powyżej, żaden członek Zarządu ani członek Rady Nadzorczej nie sprawują funkcji 
administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w jakiejkolwiek innej spółce ani nie pełnią poza Spółką 
żadnych ważnych funkcji, które mogłyby być istotne dla Spółki. 

Konflikt interesów 

W odniesieniu do żadnego członka Zarządu ani członka Rady Nadzorczej nie występują faktyczne ani 
potencjalne konflikty interesów pomiędzy ich interesem osobistym a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec 
Spółki. 

Umowy i porozumienia z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej  

W okresie objętym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi oraz do Daty Prospektu, Spółka nie 
dokonywała innych transakcji z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej ani nie dokonała wypłaty 
świadczeń poza świadczeniami z tytułu wynagrodzeń za pełnienie funkcji w organach Spółki lub Grupy lub 
świadczeniem pracy na rzecz Spółki lub Grupy, opisanymi w niniejszym rozdziale, poza transakcjami opisanymi 
w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi”. 

Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy 
których powołano członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej 

Nie istnieją żadne umowy ani porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami Spółki, klientami, dostawcami ani 
innymi podmiotami, na podstawie których jakikolwiek członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej zostali 
powołani na członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. 

Akcje Istniejące lub prawa do Akcji będące w posiadaniu członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej 

Na dzień 30 kwietnia 2011 r. następujące osoby posiadały Akcje Istniejące lub prawa do Akcji: 
 

Imię i nazwisko  Pełniona funkcja  
Liczba posiadanych Akcji Istniejących 

lub praw do Akcji* ,** 

Luis Manuel Conceicao do Amaral 
(bezpośrednio i pośrednio) 

 Prezes Zarządu  70.258.100

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral  Członek Zarządu – Dyrektor Generalny  375.625

Pedro Madeira Martinho  Członek Zarządu  824.750

Katarzyna Kopaczewska  Członek Zarządu  322.000

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro  Członek Zarządu  336.000

Jacek Owczarek  Członek Zarządu  50.625
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Imię i nazwisko  Pełniona funkcja  
Liczba posiadanych Akcji Istniejących 

lub praw do Akcji* ,** 

Ryszard Majer  Członek Zarządu  149.144

 
* W tabeli wskazana została liczba Akcji i praw do Akcji, które zostały objęte lub które mogą zostać objęte w ramach realizowanych w Spółce programów 
motywacyjnych, opartych o obligacje z prawem pierwszeństwa (zob. rozdział „Ogólne informacje o Spółce” – „Kapitał zakładowy” – „Struktura kapitału 
zakładowego” oraz rozdział „Ogólne informacje o Spółce” – „Kapitał zakładowy” – „Programy Motywacyjne”, w szczególności w zakresie informacji na temat 
ceny emisyjnej Akcji obejmowanych przez członków Zarządu). 
** Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę nr 18 w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych warunkowo do nabycia 
obligacji serii H i zapisu na akcje serii I Spółki emitowane w ramach Siódmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników. Zgodnie z treścią 
wskazanej uchwały, spośród członków Zarządu i Rady Nadzorczej do grona osób uprawnionych warunkowo do nabycia obligacji serii H i zapisu na akcje serii I 
Spółki należy Jacek Owczarek. 

Poza osobami wymienionymi powyżej, żaden inny członek Zarządu lub Rady Nadzorczej nie posiada Akcji 
Istniejących bądź praw do nabycia Akcji. 

Na Datę Prospektu nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie zbywania przez członków Zarządu lub członków 
Rady Nadzorczej posiadanych przez nich Akcji. 

Na Datę Prospektu nie istnieją żadne uzgodnienia pomiędzy członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej 
dotyczące ograniczeń w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nich Akcji. 

Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenie i zasady zatrudnienia członków Zarządu 

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.  

Spółka podpisała umowy o pracę z następującymi członkami Zarządu: 

Imię i nazwisko  
Data rozpoczęcia 

obowiązywania umowy  Funkcja 

Luis Manuel Conceicao do Amaral  1 lipca 2004 r.  Prezes Zarządu 

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral  10 maja 2004 r.  Członek Zarządu – Dyrektor Generalny 

Katarzyna Kopaczewska  1 stycznia 2004 r.  Członek Zarządu – Dyrektor Personalny 

Pedro Madeira Martinho  13 kwietnia 2004 r.  Członek Zarządu 

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro  10 maja 2004 r.  Członek Zarządu 

Ryszard Majer  24 marca 2003 r.  Członek Zarządu – Dyrektor Zakupów Niehandlowych i 
Administracji 

Jacek Owczarek  4 listopada 2008 r.  Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy 

Carlos Henrique Levita Pedrosa Saraiva  1 lutego 2011 r.  Członek Zarządu 

Spółka zawarła z członkami Zarządu umowy o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie z zawartymi umowami, 
członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. 
Ponadto, członkowie Zarządu mogą otrzymać nagrodę roczną. Nagroda roczna przyznawana członkom Zarządu 
ma charakter uznaniowy stosownie do decyzji Rady Nadzorczej. Nagroda jest przyznawana na podstawie 
realizacji celów i zadań wyznaczanych poszczególnym członkom Zarządu na każdy rok pełnienia przez nich 
funkcji w oparciu o budżet, którego wysokość jest ustalana na początku każdego roku. Członkowie Zarządu 
mogą również uczestniczyć w realizowanych w Spółce programach motywacyjnych opartych o opcje na akcje. 

W związku z pełnioną funkcją członkom Zarządu przysługują również samochody służbowe, telefony 
komórkowe wraz z określonym miesięcznym limitem rozmów oraz laptopy, przy czym są one przeznaczone do 
wykorzystywania wyłącznie w celach służbowych. 

Umowy o pracę zawarte z członkami Zarządu mogą zostać rozwiązane z zachowaniem 9-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku utraty przez Politra B.V. statusu akcjonariusza 
większościowego Spółki, tj. akcjonariusza posiadającego co najmniej 50% i jedną akcję Spółki, okres 
wypowiedzenia umowy wynosić będzie 12 miesięcy. W przypadku umowy o pracę zawartej z Carlosem 
Henrique Levita Pedrosa Saraiva wskazane okresy wypowiedzenia wynoszą, odpowiednio, 6 lub 9 miesięcy. 

Ponadto, Spółka zawarła z członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji w okresie trwania stosunku pracy 
oraz w okresie 12 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy. Za przestrzeganie zakazu konkurencji po ustaniu 
zatrudnienia członkom Zarządu przysługuje odszkodowanie w wysokości 25%, a w przypadku umowy zawartej 
z Carlosem Henrique Levita Pedrosa Saraiva - 50%, wynagrodzenia otrzymanego na podstawie wszystkich 
stosunków pracy łączących członka Zarządu z jakąkolwiek spółką z Grupy przez okres 12 miesięcy przed 
ustaniem stosunku pracy. Odszkodowanie jest płatne w 12 równych ratach do końca każdego kolejnego pełnego 
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miesiąca kalendarzowego następującego po rozwiązaniu umowy o pracę. Po ustaniu zatrudnienia Spółka ma 
prawo do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji w każdym czasie z ważnych powodów z zachowaniem 
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zakazu konkurencji, członek Zarządu 
jest zobowiązany do zwrotu Spółce całości lub części otrzymanego odszkodowania oraz zapłaty kary umownej 
w wysokości 50% wynagrodzenia otrzymanego na podstawie wszystkich stosunków pracy łączących członka 
Zarządu z jakąkolwiek spółką z Grupy przez okres 12 miesięcy przed ustaniem zatrudnienia za każde zdarzenie 
stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zakazu konkurencji, z 
zastrzeżeniem iż Spółka może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej. Zobowiązania z 
tytułu zakazu konkurencji wiążą członków Zarządu na terenie UE. 

W tabeli poniżej przedstawiono wysokość wynagrodzenia, świadczeń dodatkowych oraz opcji menedżerskich 
otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu (pełniących funkcje w 2010 r.) od Spółki oraz Spółek 
Zależnych za rok 2010. 

 

Wynagrodzenie 
otrzymane od 

Spółki za 2010 r. 
 

Świadczenia 
dodatkowe* 

otrzymane od 
Spółki  

za 2010 r. 

 Opcje 
menedżerskie  

Wynagrodzenie 
otrzymane od 

Spółek Zależnych 
za 2010 r.  

 

Świadczenia
* dodatkowe 
otrzymane 
od Spółek 

Zależnych za 
2010 r. 

Imię i nazwisko 

 (w tys. zł)  (w tys. zł)  (w tys. zł) 

Luis Manuel Conceicao do Amaral  300,0 878,8 -  -  -

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral  675,0 808,2 205,3  60,0  -

Katarzyna Kopaczewska  472,0 308,2 115,8  42,0  -

Pedro Madeira Martinho  570,0 611,4 227,2  60,0  -

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro  690,0 414,3 164,6  -  -

Ryszard Majer  355,9 232,1 69,8  -  -

Jacek Owczarek  730,8 374,3 56,2  -  -

Carlos Henrique Levita Pedrosa Saraiva  - - -  -  -

* Świadczenia dodatkowe obejmują przede wszystkim świadczenia medyczne i ubezpieczenia na życie oraz premie za 2009 r. wypłacone w 2010 r.  
________________________________ 
Źródło: Spółka 

Łączna wartość wynagrodzenia, świadczeń dodatkowych oraz opcji menedżerskich otrzymanych od Spółki oraz 
Spółek Zależnych przez wyżej wymienionych członków Zarządu za 2010 r. wyniosła odpowiednio 3.955,7 tys. 
zł, 3.627,2 tys zł oraz 838,8 tys. zł. 

Na Datę Prospektu w Spółkach oraz Spółkach Zależnych nie występują świadczenia warunkowe lub odroczone, 
inne niż nagroda roczna, przysługujące członkom Zarządu.  

Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą 
Walnego Zgromadzenia. 

W tabeli poniżej przedstawiono wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych członków Rady 
Nadzorczej (pełniących funkcje w 2010 r.) od Spółki oraz Spółek Zależnych za 2010 r. 

 
Wynagrodzenie otrzymane od Spółki  

za 2010 r.  

Imię i nazwisko  (w tys. zł) 

Joao Borges de Assuncao  102,9

Eduardo Aguinaga de Moraes  48,8

Antonio Jose Santos Silva Casanova  49,4

Ryszard Wojnowski  49,4

Janusz Lisowski  49,4

Łączna wartość wynagrodzenia otrzymanego od Spółki przez wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej 
za 2010 r. wyniosła 299,9 tys. zł. 

W 2010 r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych świadczeń dodatkowych od Spółki. 
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W 2010 r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od 
Spółek Zależnych. 

Na Datę Prospektu w Spółkach oraz Spółkach Zależnych nie występują świadczenia warunkowe lub odroczone 
przysługujące członkom Rady Nadzorczej. 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

Zgodnie z Regulaminem GPW, Spółka jako spółka notowana na rynku podstawowym GPW powinna 
przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (w 
wersji obowiązującej od dnia 1 lipca 2010 r.). Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW to zbiór 
rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się w szczególności do organów spółek giełdowych i ich 
akcjonariuszy. Regulamin GPW oraz uchwały zarządu i rady GPW określają sposób przekazywania przez spółki 
giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. Jeżeli 
określona zasada nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, 
spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bieżącego. Ponadto, 
spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego raport zawierający informacje o zakresie 
stosowania przez nią Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w danym roku obrotowym. 

Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z 
inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w materiach nie regulowanych przez prawo. W związku z 
tym, Spółka podjęła niezbędne działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w Dobrych 
Praktykach Spółek Notowanych na GPW.  

W opinii Zarządu, na Datę Prospektu Spółka przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w 
Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.  

Szczegółowe informacje odnośnie respektowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
znajdują się w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2010 r., które zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4 
Rozporządzenia o Raportach stanowi wyodrębnioną część „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej Eurocash” za 2010 r. znajdującego się w „Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2010 r. 
Grupy Eurocash” i jest dostępne na stronie internetowej Spółki (www.eurocash.pl) w dziale „Dla Inwestorów – 
Raporty finansowe – Raporty Finansowe 2010 – Skonsolidowany raport roczny za 2010 r.” Informacje zawarte 
we wskazanym powyżej oświadczeniu pozostawały aktualne na Datę Prospektu. 
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ZNACZNY AKCJONARIUSZ 

Znaczny akcjonariusz 

Z uwagi na fakt, że Spółka jest spółką publiczną, której Akcje Istniejące znajdują się w obrocie na rynku 
podstawowym GPW, Spółka nie posiada szczegółowych informacji na temat struktury akcjonariatu aktualnej na 
Datę Prospektu. Poniżej przedstawiono informacje na temat struktury akcjonariatu Spółki w oparciu o 
informacje przekazane przez znacznych akcjonariuszy Spółki w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej lub 
podane do publicznej wiadomości w inny sposób przewidziany przepisami prawa. Zgodnie z powyższym, 
znacznymi akcjonariuszami posiadającymi przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
są: 

• Luis Manuel Conceicao do Amaral, posiadający bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Politra 
B.V. 70.258.100 Akcji Istniejących, stanowiących 51,5% w kapitale zakładowym Spółki i 
uprawniających do wykonywania 51,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz  

• spółka FMR LLC (z grupy inwestycyjnej Fidelity) posiadająca, bezpośrednio oraz pośrednio poprzez 
jej spółki pośrednio i bezpośrednio zależne, 6.871.178 Akcji Istniejących, stanowiących 5,03% w 
kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 5,03% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 

Wszystkie Akcje Istniejące będące w posiadaniu akcjonariuszy wskazanych powyżej są akcjami zwykłymi, z 
których każda uprawnia do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze wskazani 
powyżej nie posiadają żadnych innych praw głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu Transakcji i rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii K, znacznym akcjonariuszem Spółki stanie się Emperia Holding 
S.A. z siedzibą w Lublinie, która będzie posiadała do 21.262.820 Akcji Serii K stanowiących do 13,5% kapitału 
zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania do 21.262.820 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
reprezentujących do 13,5% ogólnej liczby głosów. 

Kontrola nad Spółką 

Akcjonariuszem większościowym posiadającym kontrolę korporacyjną nad Spółką jest Luis Manuel Conceicao 
do Amaral.  

Luis Manuel Conceicao do Amaral posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Politra B.V. 70.258.100 
Akcji Istniejących, stanowiących 51,4% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 51,4% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Politra B.V. jest spółką prawa holenderskiego z siedzibą w 
Amsterdamie będącą podmiotem pośrednio zależnym Luisa Manuela Conceicao do Amarala. Akcjonariuszem 
Politra B.V. posiadającym 100% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu jest Kipi, spółka prawa Antyli 
Holenderskich. Jedynym akcjonariuszem spółki Kipi jest Luis Manuel Conceicao do Amaral. 

Akcjonariusz większościowy wykonuje prawa akcjonariusza określone w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w 
Statucie. Dzięki posiadaniu większości głosów na Walnym Zgromadzeniu może wywierać decydujący wpływ na 
decyzje w zakresie najważniejszych spraw korporacyjnych, takich jak zmiana Statutu, emisja nowych akcji 
Spółki, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, emisja obligacji zamiennych, wypłata dywidendy i inne 
czynności, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych wymagają zwykłej albo kwalifikowanej większości 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto, do czasu posiadania co najmniej 30% akcji w kapitale zakładowym 
Spółki, Politra B.V. przysługuje uprawnienie do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej (zob. rozdział 
„Zarządzanie i ład korporacyjny” – „Rada Nadzorcza” – „Skład”). 

W związku z powyższymi uprawnieniami korporacyjnymi, Luis Manuel Conceicao do Amaral ma zdolność do 
sprawowania znaczącej kontroli nad działalnością Spółki. 

Statut nie zawiera postanowień, które w szczególności wyłączają ewentualne nadużycia kontroli przez 
akcjonariusza większościowego Spółki. 

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Transakcji 

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na dzień 30 kwietnia 2011 r. oraz spodziewaną 
strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu Transakcji: 
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  Na 30 kwietnia 2011 r.  
Stan po przeprowadzeniu 

Transakcji* 

  Liczba Akcji  % głosów na WZ  Liczba Akcji  % głosów na WZ

Luis Manuel Conceicao do Amaral (bezpośrednio i pośrednio poprzez 
Politra B.V) .............................................................................................. 70.258.100 51,4 70.258.100 44,5

Emperia .................................................................................................... - - 21.262.820 13,5

FMR LLC wraz z podmiotami bezpośrednio i pośrednio zależnymi  6.871.178 5,0 6.871.178 4,4

Pozostali ................................................................................................... 59.471.790 43,6 59.471.790 37,7

Akcje własne**........................................................................................ 77.693 - 77.693 -

Razem...................................................................................................... 136.678.761 100,0 157.941.581 100,0
Źródło: Spółka 
* Przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii K zostaną ostatecznie zaoferowane i objęte przez Emperię. 
** Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych nabytych w ramach programu nabywania akcji własnych (zob. 
rozdział „Ogólne informacje o Spółce” – „Kapitał zakładowy” – „Program nabywania akcji własnych”). W związku z tym ogólna liczba głosów na Walnym 
Zgromadzeniu jest niższa o 77.693 głosów w porównaniu do ogólnej liczby Akcji Istniejących wyemitowanych w kapitale zakładowym Spółki, z zastrzeżeniem art. 
87 ust. 5 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.  
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ROZWODNIENIE 

W przypadku powodzenia Transakcji oraz przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii K zostaną zaoferowane i 
objęte przez Emperię, natychmiastowe rozwodnienie udziałów dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale 
zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spowodowane Transakcją 
wyniesie 13,5%. Oznacza to, że istniejące na dzień 30 kwietnia 2011 r. 136.678.761 Akcji reprezentujących na 
ten dzień 100,0% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające łącznie do 100,0% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji Akcji Serii K, 
będą reprezentować 86,5% kapitału zakładowego Spółki oraz będą uprawniać łącznie do około 86,5% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat aktualnej na Datę Prospektu oraz spodziewanej po 
przeprowadzeniu Transakcji struktury kapitału zakładowego Spółki. 

 Stan na dzień 31 marca 2011  Stan po przeprowadzeniu Transakcji* 

 Liczba Akcji  
Liczba głosów 

na WZ** % głosów na WZ  Liczba Akcji  
Liczba głosów 

na WZ**  % głosów na WZ

Akcje Istniejące.................................... 136.678.761 136.601.068 100 136.678.761 136.601.068 86,5

Akcje Serii K........................................ 0 0 0 21.262.820 21.262.820 13,5

Akcje razem........................................ 136.678.761 136.601.068 100,0 157.941.581 157.863.888 100,0

Źródło: Spółka 
* Przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii K zostaną zaoferowane w ramach Transakcji i objęte przez Emperię. 

** Zgodnie z KSH, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych nabytych w ramach programu nabywania akcji własnych (zob. rozdział „Ogólne 
informacje o Spółce” – „Kapitał zakładowy” – „Program nabywania akcji własnych”). W związku z tym ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu jest 
niższa o 77.693 głosów w porównaniu do ogólnej liczby Akcji Istniejących wyemitowanych w kapitale zakładowym Spółki. 
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Spółka zawierała w przeszłości i zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi w 
rozumieniu MSR 24 „Ujawniania informacji na temat podmiotów powiązanych” (załącznik do Rozporządzenia 
Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy 
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienionym 
Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 
1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 
(MSR) 1). 

W Grupie zawierane są następujące transakcje z podmiotami powiązanymi: 

• transakcje pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy;  

• transakcje pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej; oraz 

• transakcje pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy a członkami zarządów i rad nadzorczych 
tych spółek. 

Poza wskazanymi powyżej, w Grupie nie są dokonywane inne transakcje z podmiotami powiązanymi. 

Zdaniem Spółki, warunki, na jakich są dokonywane transakcje z podmiotami powiązanymi Spółki, nie odbiegają 
od warunków rynkowych. 

Ze względu na systemy sprawozdawczości finansowej i kontrolingu w Grupie, w niniejszym rozdziale 
przedstawiono dane możliwe do uzyskania i jak najbliższe danym na Datę Prospektu. Zdaniem Spółki, dane te 
nie różnią się istotnie od danych na Datę Prospektu.  

Poza transakcjami przedstawionymi poniżej, w Grupie nie były dokonywane żadne inne transakcje z 
podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24. 

Transakcje Spółki ze Spółkami Zależnymi 

Spółki Zależne podlegają kontroli Spółki w rozumieniu MSR 24 i w związku z tym są podmiotami powiązanymi 
Spółki. 

Transakcje zawierane w ramach Grupy wynikają z działalności operacyjnej i zdaniem Spółki są przeprowadzane 
na warunkach rynkowych. Transakcje te obejmują jednorodne rodzaje transakcji, jak poniżej:  

• należności z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, przychody ze sprzedaży 
towarów, przychody ze sprzedaży usług, koszty zakupu usług, koszty zakupu towarów - obejmują 
transakcje w ramach działalności podstawowej Grupy oraz transakcje bezpośrednio związane z 
działalnością podstawową Grupy, jaką jest sprzedaż i dystrybucja artykułów żywnościowych, tj. 
sprzedaż towarów, świadczenie usług wsparcia finansowego, handlowego, techniczno-informatycznego 
oraz w obszarze kadr i płac, a także świadczenie usług transportowych oraz najem i podnajem 
powierzchni; 

• przychody z tytułu odsetek - obejmują odsetki od pożyczek udzielonych przez Spółkę w Grupie; 

• koszty z tytułu odsetek - obejmują odsetki od pożyczek otrzymanych od Spółek Zależnych oraz odsetki 
od pozostałych transakcji finansowych; natomiast 

• kategorie „pozostałe” dotyczą transakcji, które ze względu na pomocniczy charakter w stosunku do 
głównej działalności Grupy, niewielką wartość oraz niewielką skalę na tle działalności Grupy są 
uznawane przez Spółkę za transakcje jednorodne do innych transakcji o charakterze pomocniczym i 
jako takie podlegają łącznej agregacji i prezentacji. W ten sposób są również prezentowane w księgach 
rachunkowych Spółki. Obejmują one w szczególności udzielone i otrzymane pożyczki długo- i 
krótkoterminowe. 

W Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych transakcje zawierane w ramach Grupy są eliminowane na 
poziome konsolidacji. 

Zyski na transakcjach pomiędzy Spółką i jej Spółkami Zależnymi oraz transakcje pomiędzy Spółkami 
Zależnymi podlegają eliminacji w procesie konsolidacji na potrzeby sporządzania skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Grupy Eurocash. Straty wynikające z takich transakcji są również eliminowane na 
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etapie konsolidacji, chyba że transakcja dostarcza dowodów na wystąpienie utraty wartości przekazywanego 
składnika aktywów. 

Poniżej przedstawiono informacje na temat transakcji dokonanych pomiędzy Spółką a Spółkami Zależnymi w 
okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. 

   Rok zakończony 31 grudnia 

 
 

Okres czterech 
miesiecy 

zakończony 30 
kwietnia 2011 

 
2010  2009  2008 

 
 (w tys. zł) 

(niezbadane) 
(w tys. zł) 
(zbadane) 

Należności z tytułu dostaw i usług     

KDWT................................................................... 58.515,0 13.200,0 10.949,9 13.723,4

Eurocash Franczyza .............................................. 7.853,4 2.337,1 357,2 -

McLane Polska...................................................... - - 52.886,3 54.394,4

Nasze Sklepy......................................................... 46,6 2,5 5,4 -

Batna ..................................................................... - - 2,0 -

Eurocash Komandyt.............................................. 5,3 1,0 - -

Eurocash Trade 1 .................................................. 0,2 - - -

Eurocash Trade 2 .................................................. 0,2 - - -

CEDC – PHS Świebodzin..................................... 1.188,1 122,4 - -

CEDC – Multi Ex Warszawa................................ 828,0 26,5 - -

CEDC – Premium Distributors ............................. 4.554,9 1.626,8 - -

CEDC – Delikates................................................. 1.053,7 64,9 - -

CEDC – Astor ....................................................... 359,6 10,2 - -

CEDC - Dako Galant ............................................ 376,5 36,8 - -

CEDC – PHA........................................................ 645,3 38,1 - -

CEDC – Miro ........................................................ 623,2 25,1 - -

CEDC – Saol......................................................... 551,6 14,6 - -

CEDC – MTC ....................................................... 1.288,6 52,2 - -

CEDC – Damianex Przeworsk ............................. 1.225,7 46,2 - -

CEDC – Panta ....................................................... 691,2 40,6 - -

CEDC – Agis ........................................................ 641,7 27,0 - -

CEDC – Onufry .................................................... 324,1 10,4 - -

Pol Cater*.............................................................. 0,5 - - -

Razem................................................................... 80.773,4 17.682,3 64.200,6 68.117,8

Należności pozostałe    

KDWT................................................................... - - 349,2 966,8

Eurocash Franczyza .............................................. - - 6,9 55,0

McLane Polska...................................................... - - - 366,5

Nasze Sklepy......................................................... 241,3 - - -

Eurocash Detal ...................................................... - - - -

CEDC – Agis ........................................................ 9.046,0  - - -

CEDC – Panta ....................................................... 1.505,0   

Pol Cater*.............................................................. 28.648,9  - - -

Razem................................................................... 39.441,3  - 356,1 1.388,3

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług    

KDWT................................................................... 33.737,4 3.297,8 13.676,1 2.355,6

Eurocash Franczyza .............................................. 11.770,9 3.096,3 2.518,3 -

McLane Polska...................................................... - - 15.978,4 945,2

Nasze Sklepy......................................................... - 2,5 - -

Batna ..................................................................... - - 219,2 -
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   Rok zakończony 31 grudnia 

 
 

Okres czterech 
miesiecy 

zakończony 30 
kwietnia 2011 

 
2010  2009  2008 

 
 (w tys. zł) 

(niezbadane) 
(w tys. zł) 
(zbadane) 

Eurocash Komandyt.............................................. 4.680,1  1.021,2 - -

Eurocash Trade 1 .................................................. - 0,1 - -

Eurocash Trade 2 .................................................. - 0,1 - -

CEDC – Damianex Przeworsk ............................. 4,1 1,0 - -

CEDC – PHS Świebodzin..................................... 7,8 8,8 - -

CEDC – MTC ....................................................... 4,4 1,1 - -

CEDC – Multi Ex Warszawa................................ 6,9 2,0 - -

CEDC – Delikates................................................. 4,2 0,8 - -

CEDC – Premium Distributors ............................. 14,3 9,6 - -

Razem................................................................... 50.229,9  7.441,3 32.392,0 3.300,8

Zobowiązania pozostałe    

KDWT................................................................... - - - 4.093,4

Eurocash Franczyza .............................................. - - - 1.596,2

McLane Polska...................................................... - - - 13.965,0

Eurocash Komandyt.............................................. 201.873,3 43.905,9 - -

CEDC – Premium Distributors ............................. 62.407,3 29.460,3 - -

CEDC – PHA........................................................ 2.661,4 1.105,1 - -

CEDC – PHS Świebodzin..................................... 2.469,1 591,9 - -

CEDC – Agis ........................................................ 2.197,6 555,5 - -

CEDC – Dako Galant............................................ 5.051,3 2.296,0 - -

CEDC – Delikates................................................. 5.549,0 4.967,9 - -

CEDC – MTC ....................................................... 8.474,6 1.065,4 - -

CEDC – Multi Ex Warszawa................................ 3.995,2 1.704,5 - -

CEDC – Panta ....................................................... 5.741,8 798,8 - -

CEDC - Damianex Przeworsk .............................. 2.013,4 - - -

CEDC – Saol......................................................... 2.513,2 - - -

CEDC – Miro ........................................................ 663,9 - - -

CEDC – Onufry .................................................... 989,6 - - -

CEDC – Astor ....................................................... 6.215,1 - - -

Razem................................................................... 312.815,7 86.451,3 - 19.654,5

Przychody ze sprzedaży towarów    

KDWT................................................................... 103.789,4 136.150,8 117.608,7 93.319,0

McLane Polska...................................................... - - 373.087,2 123.549,8

CEDC – PHS Świebodzin..................................... 1.731,8 62,9 - -

CEDC - Premium Distributors.............................. 589,7 - - -

CEDC – PHA........................................................ 536,5 - - -

CEDC – Agis ........................................................ 530,6 - - -

CEDC - Dako Galant ............................................ 315,9 - - -

CEDC – Delikates................................................. 817,4 - - -

CEDC – MTC ....................................................... 944,1 - - -

CEDC - Multi Ex Warszawa................................. 657,7 - - -

CEDC – Panta ....................................................... 564,8 - - -

CEDC - Damianex Przeworsk .............................. 1.022,1 - - -

CEDC – Saol......................................................... 457,1 - - -

CEDC – Miro ........................................................ 524,0 - - -



 

144 

   Rok zakończony 31 grudnia 

 
 

Okres czterech 
miesiecy 

zakończony 30 
kwietnia 2011 

 
2010  2009  2008 

 
 (w tys. zł) 

(niezbadane) 
(w tys. zł) 
(zbadane) 

CEDC – Onufry .................................................... 268,8 - - -

CEDC – Astor ....................................................... 299,6 - - -

Razem................................................................... 113.049,6 136.213,7 490.695,9 216.868,8

Przychody ze sprzedaży usług   

KDWT................................................................... 4.307,4 6.364,9 6.180,6 3.174,9

Eurocash Franczyza .............................................. 14.348,9 14.663,9 214,5 208,1

McLane Polska...................................................... - - 1.407,2 288,8

Batna ..................................................................... - - 1,6 -

Eurocash Komandyt.............................................. 9,5  10,5 - -

Eurocash Trade 1 .................................................. 1,5 3,1 - -

Eurocash Trade 2 .................................................. 1,5 3,1 - -

CEDC – Premium Distributors ............................. 1.429,3  613,5 - -

CEDC – PHS Świebodzin..................................... 1,2  - - -

Razem................................................................... 20.099,3  21.658,8 7.804,0 3.671,8

Przychody z tytułu odsetek   

KDWT................................................................... - - - 108,4

Nasze Sklepy......................................................... 1,3  - - -

CEDC – PHS Świebodzin..................................... - 18,4 - -

CEDC – Multi Ex Warszawa................................ 0,2  50,2 - -

CEDC – Astor ....................................................... - 0,7 - -

CEDC – Dako Galant............................................ 0,5  2,6 - -

CEDC – PHA........................................................ - 6,8 - -

CEDC – Miro ........................................................ - 29,3 - -

CEDC – Saol......................................................... - 16,4 - -

CEDC – Delikates................................................. 2,9  61,5 - -

CEDC – Agis ........................................................ 46,0 - - -

CEDC – Onufry .................................................... 0,4  - - -

CEDC - Damianex Przeworsk .............................. 0,6  - - -

CEDC – Panta ....................................................... 5,0  - - -

Pol Cater*.............................................................. 161,2  - - -

Razem................................................................... 218,3  185,8 - 108,4

Przychody pozostałe    

KDWT................................................................... - - - 1.208,4

Razem................................................................... - - - 1.208,4

Koszty zakupu usług   

KDWT................................................................... 18.272,9  25.294,2 17.345,3 1.344,2

Eurocash Franczyza .............................................. 17.387,3  19.669,7 16.006,8 -

McLane Polska...................................................... - - 8.250,0 166,3

Eurocash Komandyt.............................................. 9.127,6 9.809,1 - -

CEDC – Damianex Przeworsk ............................. 151,2 3,9 - -

CEDC – PHS Świebodzin..................................... 166,8 11,9 - -

CEDC – MTC ....................................................... 143,6 4,0 - -

CEDC – Multi Ex Warszawa................................ 96,8 3,6 - -

CEDC – Delikates................................................. 128,0 3,4 - -

CEDC – Astor ....................................................... 45,0 - - -
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   Rok zakończony 31 grudnia 

 
 

Okres czterech 
miesiecy 

zakończony 30 
kwietnia 2011 

 
2010  2009  2008 

 
 (w tys. zł) 

(niezbadane) 
(w tys. zł) 
(zbadane) 

CEDC – Onufry .................................................... 31,4 - - -

CEDC - Dako Galant ............................................ 44,1 - - -

CEDC – PHA........................................................ 65,3 - - -

CEDC – Panta ....................................................... 77,3 - - -

CEDC – Saol......................................................... 58,0 - - -

CEDC – Miro ........................................................ 59,3 - - -

CEDC – Agis ........................................................ 75,8 - - -

CEDC - Premium Distributors.............................. 311,0 - - -

Razem................................................................... 46.241,5 54.799,7 41.602,1 1.510,5

Koszty zakupu towarów   

KDWT................................................................... 90.287,3  136.870,5 116.057,1 94.876,5

McLane Polska...................................................... - - 35.584,4 122.718,4

Batna ..................................................................... - - 220,3 -

CEDC – Premium Distributors ............................. 16,4  7,9 - -

Razem................................................................... 90.303,7  136.878,4 151.861,82 217.594,9

Koszty pozostałe   

KDWT................................................................... - 145,9 - 9.026,7

CEDC – Multi Ex Warszawa................................ - 75,1 - 12.780,7

McLane Polska...................................................... - - 139,0 19.151,8

Nasze Sklepy......................................................... - 2,5 - -

Eurocash Trade 1 .................................................. - 0,1 - -

Eurocash Trade 2 .................................................. - 0,1 - -

Razem................................................................... - 223,7 139,0 40.959,2

Koszty z tytułu odsetek   

CEDC – PHS Świebodzin..................................... 9,9 - - -

CEDC – Multi Ex Warszawa................................ 24,5 - - -

CEDC – Premium Distributors ............................. 420,5 - - -

CEDC – Agis ........................................................ 9,7 - - -

CEDC – Dako Galant............................................ 32,9 - - -

CEDC – Delikates................................................. 60,3 - - -

CEDC – MTC ....................................................... 26,6 - - -

CEDC – Panta ....................................................... 19,4 - - -

CEDC – PHA........................................................ 15,8 - - -

CEDC – Astor ....................................................... 12,4 - - -

CEDC – Miro ........................................................ 1,2 - - -

CEDC – Saol......................................................... 4,8 - - -

CEDC – Onufry .................................................... 1,9 - - -

CEDC - Damianex Przeworsk .............................. 3,7 - - -

Eurocash Komandyt.............................................. 1.908,3 1.570,3 - -

Razem................................................................... 2.551,9 1.570,3 - -

Źródło: Spółka 
 
* Spółka Pol Cater Holding została nabyta przez Spółkę w 2011 r., natomiast Spółki Premium Distributors weszły w skład grupy kapitałowej Spółki w sierpniu 
2010 r. informacje na temat pozostałych przejęć spółek znajdują się w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjne i finansowej – Istotne akwizycje oraz 
reorganizacje w ramach Grupy w latach 2008 – 2010 oraz w I kwartale 2011 r.” 
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Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash 

Poniżej przedstawiono informacje na temat transakcji z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash w 
okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. Poza transakcjami opisanymi poniżej, w okresie 
tym Spółka nie dokonywała żadnych innych transakcji z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są członkiem kluczowego personelu kierowniczego Spółki w 
rozumieniu MSR 24. 

Wynagrodzenie oraz świadczenia dodatkowe członków Zarządu Eurocash 

Poniżej przedstawiono informacje na temat wynagrodzeń, premii i nagród oraz pozostałych świadczeń 
wypłaconych lub należnych członkom Zarządu Eurocash w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 
30 kwietnia 2011 r. Informacje na temat zasad wynagradzania członków Zarządu Eurocash znajdują się w 
rozdziale „Zarządzanie i ład korporacyjny” – Wynagradzanie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz 
członków Rady Nadzorczej”. 

Okres czterech miesięcy zakończony 30 kwietnia 2011 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

 
(w zł) 

(niezbadane) 

Luis Manuel Conceicao do Amaral .................................  100  344  0  444 

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral..........................  240  4  45  289 

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro.................................. 240  7  32  279 

Pedro Madeira Martinho ..................................................  200  6  60  266 

Katarzyna Kopaczewska..................................................  166  4  32  202 

Jacek Owczarek................................................................ 245  7  49  301 

Ryszard Majer ..................................................................  112  18  16  147 

Razem.............................................................................. 1.303  390  234  1.927 

Źródło: Spółka 

Rok zakończony 31 grudnia 2010 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

 
(w zł) 

(niezbadane) 

Luis Manuel Conceicao do Amaral .................................  300.000  878.834  -  1.178.834 

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral..........................  675.000  8.165  205.258  888.423 

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro.................................. 690.000  14.267  164.573  868.840 

Pedro Madeira Martinho ..................................................  570.000  11.417  227.189  808.606 

Katarzyna Kopaczewska..................................................  472.004  8.165  115.828  595.997 

Jacek Owczarek................................................................ 730.800  14.267  56.187  801.254 

Ryszard Majer ..................................................................  355.920  132.113  69.755  557.788 

Razem.............................................................................. 3.793.724  1.067.227  838.790  5.699.741 

Źródło: Spółka 

Rok zakończony 31 grudnia 2009 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

 
(w zł) 

(zbadane) 

Luis Manuel Conceicao do Amaral .................................  300.000  941.782  -  1.241.782 

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral..........................  545.000  16.774  326.576  888.350 

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro.................................. 300.000  22.242  292.126  614.368 

Pedro Madeira Martinho ..................................................  420.000  43.109  717.055  1.180.164 

Katarzyna Kopaczewska..................................................  360.000  17.274  292.995  670.269 

Jacek Owczarek................................................................ 600.000  17.006  43.471  660.477 
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Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

 
(w zł) 

(zbadane) 

Ryszard Majer ..................................................................  310.750  92.897  148.796  552.443 

Razem.............................................................................. 2.835.750  1.151.084  1.821.019  5.807.853 

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Rok zakończony 31 grudnia 2008 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

 
(w zł) 

(zbadane) 

Luis Manuel Conceicao do Amaral .................................  300.000  519.753  -  819.753 

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral..........................  540.000  322.127  508.988  1.371.115 

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro.................................. 240.000 26.926 476.087 743.013 

Pedro Madeira Martinho ..................................................  480.000  321.963  248.613  1.050.576 

Katarzyna Kopaczewska..................................................  360.000  133.020  180.318  673.338 

Jacek Owczarek................................................................ 97.222 5.328 - 102.550 

Roman Piątkiewicz ..........................................................  30.000  9.000  -  39.000 

Ryszard Majer ..................................................................  320.833  299.228  140.870  760.932 

Razem.............................................................................. 2.368.055  1.637.345  1.554.876  5.560.276 
Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Eurocash 

Poniżej przedstawiono informacje na temat wynagrodzeń wypłaconych lub należnych członkom Rady 
Nadzorczej Eurocash w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. Informacje na temat zasad 
wynagradzania członków Rady Nadzorczej Eurocash znajdują się w rozdziale „Zarządzanie i ład korporacyjny”-
„Wynagradzanie i warunki umów o pracę członków Zarządu i oraz członków Rady Nadzorczej”. 

Okres czterech miesięcy zakończony 30 kwietnia 2011 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

 
(w zł) 

(niezbadane) 

Joao Borges de Assuncao.................................................  25  0  0  25 

Eduardo Aguinaga de Moraes..........................................  12  0  0  12 

Ryszard Wojnowski ......................................................... 12 0 0 12 

Janusz Lisowski ...............................................................  12  0  0  12 

Antonio Jose Santos Silva Casanova...............................  12  0  0  12 

Razem.............................................................................. 73  0  0  73 

Źródło: Spółka 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest wypłacane co kwartał. 

Rok zakończony 31 grudnia 2010 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

 
(w zł) 

(niezbadane) 

Joao Borges de Assuncao.................................................  102.886  -  -  102.886 

Eduardo Aguinaga de Moraes..........................................  48.842  -  -  48.842 

Ryszard Wojnowski ......................................................... 49.385 - - 49.385 

Janusz Lisowski ...............................................................  49.385  –  -  49.385 

Antonio Jose Santos Silva Casanova...............................  49.385  -  -  49.385 

Razem.............................................................................. 299.882  -  -  299.882 

Źródło: Spółka 
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Rok zakończony 31 grudnia 2009 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

 
(w zł) 

(zbadane) 

Joao Borges de Assuncao.................................................  113.281  -  -  113.281 

Eduardo Aguinaga de Moraes..........................................  54.204  -  -  54.204 

Ryszard Wojnowski ......................................................... 54.190 - - 54.190 

Janusz Lisowski ...............................................................  54.190  -  -  54.190 

Antonio Jose Santos Silva Casanova...............................  54.375  -  -  54.375 

Razem.............................................................................. 330.240  -  -  330.240 
Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Rok zakończony 31 grudnia 2008 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

 
(w zł) 

(zbadane) 

Joao Borges de Assuncao.................................................  91.535  -  -  91.535 

Eduardo Aguinaga de Moraes..........................................  43.937  -  -  43.937 

Ryszard Wojnowski ......................................................... 43.937 - - 43.937 

Janusz Lisowski ...............................................................  43.937  -  -  43.937 

Antonio Jose Santos Silva Casanova...............................  43.937  -  -  43.937 

Razem.............................................................................. 267.283  -  -  267.283 
Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe 

Transakcje z członkami zarządów i rad nadzorczych spółek Grupy 

Poniżej przedstawiono informacje na temat transakcji z członkami zarządów i rad nadzorczych spółek Grupy w 
okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. Poza transakcjami opisanymi poniżej, w okresie 
tym spółki Grupy nie dokonywały żadnych innych transakcji z członkami zarządów i rad nadzorczych. 
Członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek Grupy należą do kluczowego personelu kierowniczego spółek 
Grupy w rozumieniu MSR 24.  

Wynagrodzenie oraz świadczenia dodatkowe członków zarządów spółek Grupy 

Poniżej przedstawiono informacje na temat wynagrodzeń, premii i nagród oraz pozostałych świadczeń 
wypłaconych lub należnych członkom zarządów spółek Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 
30 kwietnia 2011 r. 

Okres czterech miesięcy zakończony 30 kwietnia 2011 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu KDWT  
(w zł) 

(niezbadane) 

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral............................................................ 20 0 0 20

Tomasz Polański ................................................................................................ 128 10 0 138

Razem................................................................................................................ 148 0 0 158

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Eurocash Franczyza  
(w zł) 

(niezbadane) 

Pedro Martinho .................................................................................................. 20  0 0 20 

Katarzyna Kopaczewska.................................................................................... 14  0 0 14 

Ireneusz Ozga..................................................................................................... 20  0 0 20 

Razem................................................................................................................ 54  0 0 54 

Źródło: Spółka 
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Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Nasze Sklepy  
(w zł) 

(niezbadane) 

Ireneusz Ługowski ............................................................................................. 5 230 0 325

Pedro Martinho .................................................................................................. 20 0 0 20

Razem................................................................................................................ 25 230 0 255

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu PayUp Polska  
(w zł) 

(niezbadane) 

Marek Strzelczyk ............................................................................................... 60  1  0  61 

Zbigniew Furmańczak ....................................................................................... 102  1  0  103 

Razem................................................................................................................ 162  2  0  164 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Przedsiębiorstwo Dystrybucji 
Alkoholi Agis S.A.  

(w zł) 
(niezbadane) 

Wojciech Strzałkowski ...................................................................................... 2 0 0 2

Sławomir Wiśniewski ........................................................................................ 53 0 0 53

Razem................................................................................................................ 27 0 0 55

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu ASTOR sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Tomasz Klimaszewski ....................................................................................... 40  0 0 40 

Razem................................................................................................................ 40  0 0 40 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Dako-Galant Przedsiębiorstwo 
Handlowo Produkcyjne sp. z o.o.  

(w zł) 
(niezbadane) 

Wacław Dawidowicz ......................................................................................... 15 0 0 15

Marek Jarosz ...................................................................................................... 2 0 0 2

Maria Kowalczyk............................................................................................... 33 0 0 33

Razem................................................................................................................ 50 0 0 50

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Damianex S.A.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Tomasz Czajkowski ........................................................................................... 60  0 0 60 

Razem................................................................................................................ 60  0 0 60 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Delikates sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Karol Jaskuła...................................................................................................... 42  62 0 104 

Razem................................................................................................................ 42  62 0 104 

Źródło: Spółka 



 

150 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Miro sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Jacek Grządkowski ............................................................................................ 60  0 0 60 

Razem................................................................................................................ 60  0 0 60 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu MTC sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Wojciech Strzałkowski ...................................................................................... 93  0 0 93 

Razem................................................................................................................ 93  0 0 93 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Multi-ex S.A.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Zdzisław Dalecki ............................................................................................... 76  0 0 76 

Razem................................................................................................................ 76  0 0 76 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Panta-Hurt sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Włodzimierz Szydlarski..................................................................................... 60 0 0 60

Sylwester Zakrzewski ........................................................................................ 60 0 0 60

Razem................................................................................................................ 120 0 0 120

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Polskie Hurtownie Alkoholi sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Marek Jarosz ...................................................................................................... 60  0 0 60 

Michał Kozak..................................................................................................... 0  0  0  0 

Bogdan Macewicz.............................................................................................. 0  0  0  0 

Roman Wirowski ............................................................................................... 0  0  0  0 

Razem................................................................................................................ 60  0  0  60 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Przedsiębiorstwo Handlu 
Spożywczego sp. z o.o.  

(w zł) 
(niezbadane) 

Tomasz Janowski ............................................................................................... 8  0 0 8 

Razem................................................................................................................ 8  0 0 8 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Premium Distributors sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Zdzisław Dalecki ............................................................................................... 12  0 0 12 

Razem................................................................................................................ 12  0 0 12 

Źródło: Spółka 
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Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Saol Dystrybucja sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Jarosław Chmiel................................................................................................. 60  0 0 60 

Razem................................................................................................................ 60  0 0 60 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Onufry  
(w zł) 

(niezbadane) 

Mariusz Robaczewski ........................................................................................ 60  0 0 60 

Razem................................................................................................................ 60  0 0 60 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Pol Cater  
(w zł) 

(niezbadane) 

Krzysztof Steć .................................................................................................... 53  0 0 53 

Razem................................................................................................................ 53  0 0 53 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu LexLux2 S.à r.l.*  
(w zł) 

(niezbadane) 

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro.................................................................... 0 0 0 0

Katarzyna Kopaczewska.................................................................................... 0 0 0 0

Jacek Owczarek.................................................................................................. 0 0 0 0

Razem................................................................................................................ 0 0 0 0

Źródło: Spółka 

Rok zakończony 31 grudnia 2010 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu KDWT  
(w zł) 

(niezbadane) 

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral............................................................ 60.000  - - 60.000 

Razem................................................................................................................ 60.000  - - 60.000 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Eurocash Franczyza  
(w zł) 

(niezbadane) 

Pedro Martinho .................................................................................................. 60.000  - - 60.000 

Katarzyna Kopaczewska.................................................................................... 42.000  - - 42.000 

Razem................................................................................................................ 102.000  - - 102.000 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Eurocash Dystrybucja (dawniej: 
McLane Polska)*  

(w zł) 
(zbadane) 

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro.................................................................... 80.000  -  - 80.000 

Katarzyna Kopaczewska.................................................................................... 28.000  -  - 28.000 

Jacek Owczarek.................................................................................................. 80.000  -  - 80.000 

Geoffrey Crossley .............................................................................................. 400.000  48.408  - 448.408 

Pedro Martinho .................................................................................................. 80.000  -  - 80.000 
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Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Eurocash Dystrybucja (dawniej: 
McLane Polska)*  

(w zł) 
(zbadane) 

Razem................................................................................................................ 668.000  48.408  - 716.408 

Źródło: Spółka 
________________________________ 
* Dane na dzień 31 sierpnia 2010 r.; w dniu 1 września 2010 r. nastąpiło połączenie spółki Eurocash Dystrybucja (dawniej: McLane) ze Spółką. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Nasze Sklepy  
(w zł) 

(zbadane) 

Ireneusz Ługowski ............................................................................................. 61.048 - - 61.048

Pedro Martinho .................................................................................................. 60.000 - - 60.000

Razem................................................................................................................ 121.048 - - 121.048

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu PayUp Polska  
(w zł) 

(niezbadane) 

Marek Strzelczyk ............................................................................................... 180.000  21.529,78  - 201.529,78 

Zbigniew Furmańczak ....................................................................................... 300.000  21.529,78  - 321.529,78 

Razem................................................................................................................ 480.000  43.059,56  - 523.059,56 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Batna*  
(w zł) 

(niezbadane) 

Mirosław Małecki .............................................................................................. 117.139  - - 117.139 

Razem................................................................................................................ 117.139  - - 117.139 

Źródło: Spółka 
________________________________ 
* Dane na dzień 31 sierpnia 2010 r.; w dniu 1 lipca 2010 r. nastąpiło połączenie spółki Batna ze Spółką. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Przedsiębiorstwo Dystrybucji 
Alkoholi Agis S.A.  

(w zł) 
(niezbadane) 

Wojciech Strzałkowski ...................................................................................... 2.500  - - 33.250 

Sławomir Wiśniewski ........................................................................................ 33.250  - - 2.500 

Razem................................................................................................................ 35.750  - - 35.750 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu ASTOR sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Tomasz Klimaszewski ....................................................................................... 25.000  - - 25.000 

Razem................................................................................................................ 25.000  - - 25.000 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Dako-Galant Przedsiębiorstwo 
Handlowo Produkcyjne sp. z o.o.  

(w zł) 
(niezbadane) 

Wacław Dawidowicz ......................................................................................... 18.750  - - 18.750 

Marek Jarosz ...................................................................................................... 2.500  - - 2.500 

Maria Kowalczyk............................................................................................... 18.750  - - 18.750 

Razem................................................................................................................ 40.000  - - 40.000 

Źródło: Spółka 



 

153 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Damianex S.A.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Tomasz Czajkowski ........................................................................................... 39.750  - - 39.750 

Razem................................................................................................................ 39.750  - - 39.750 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Delikates sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Karol Jaskóła...................................................................................................... 26.250  - - 26.250 

Razem................................................................................................................ 26.250  - - 26.250 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Miro sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Jacek Grządkowski ............................................................................................ 37.500  - - 37.500 

Razem................................................................................................................ 37.500  - - 37.500 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu MTC sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Wojciech Strzałkowski ...................................................................................... 58.330  - - 58.330 

Razem................................................................................................................ 58.330  - - 58.330 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Multi-ex S.A.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Zdzisław Dalecki ............................................................................................... 50.000  - - 50.000 

Razem................................................................................................................ 50.000  - - 50.000 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Panta-Hurt sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Włodzimierz Szydlarski..................................................................................... 37.500  - - 37.500 

Sylwester Zakrzewski ........................................................................................ 37.500    37.500 

Razem................................................................................................................ 75.000  - - 75.000 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Polskie Hurtownie Alkoholi sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Marek Jarosz ...................................................................................................... 44.000  - - 44.000 

Michał Kozak..................................................................................................... 317  - - 317 

Bogdan Macewicz.............................................................................................. 1.000  - - 1.000 

Roman Wirowski ............................................................................................... 1.000  - - 1.000 

Razem................................................................................................................ 46.317  - - 46.317 

Źródło: Spółka 
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Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Przedsiębiorstwo Handlu 
Spożywczego sp. z o.o.  

(w zł) 
(niezbadane) 

Tomasz Janowski ............................................................................................... 10.000  - - 10.000 

Razem................................................................................................................ 10.000  - - 10.000 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Premium Distributors sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Zdzisław Dalecki ............................................................................................... 5.000  - - 5.000 

Razem................................................................................................................ 5.000  - - 5.000 

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Saol Dystrybucja sp. z o.o.  
(w zł) 

(niezbadane) 

Jarosław Chmiel................................................................................................. 37.500  - - 37.500 

Razem................................................................................................................ 37.500  - - 37.500 

Źródło: Spółka 

Rok zakończony 31 grudnia 2009 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu KDWT  
(w zł) 

(zbadane) 

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral............................................................ 30.000 - - 30.000

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro.................................................................... 60.000 - - 60.000

Razem................................................................................................................ 90.000 - - 90.000

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2009 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Eurocash Franczyza  
(w zł) 

(zbadane) 

Pedro Martinho .................................................................................................. 60.000 - - 60.000

Katarzyna Kopaczewska.................................................................................... 42.000 - - 42.000

Michał Bartkowiak............................................................................................. 10.500 - - 10.500

Razem................................................................................................................ 112.500 - - 112.500

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2009 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Eurocash Dystrybucja (dawniej: 
McLane Polska)  

(w zł) 
(zbadane) 

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro.................................................................... 240.000 - - 240.000

Katarzyna Kopaczewska.................................................................................... 42.000 - - 42.000

Jacek Owczarek.................................................................................................. 120.000 - - 120.000

Geoffrey Crossley .............................................................................................. 600.000 59.949 - 659.949

Johnny Baird ...................................................................................................... 316.834 12.940 - 329.774

Pedro Martinho .................................................................................................. 60.000 - - 60.000

Razem................................................................................................................ 1.378.834 72.890 - 1.451.723

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2009 r. 
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Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Nasze Sklepy  
(w zł) 

(zbadane) 

Ireneusz Ługowski ............................................................................................. 60.000 - - 60.000

Pedro Martinho .................................................................................................. 51.000 12.000 - 63.000

Michał Bartkowiak............................................................................................. 10.500 - - 10.500

Razem................................................................................................................ 121.500 12.000 - 133.500

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2009 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu PayUp Polska  
(w zł) 

(zbadane) 

Zbigniew Furmańczak ....................................................................................... 304.800 18.000 - 322.800

Razem................................................................................................................ 304.800 18.000 - 322.800

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2009 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Batna (od 30 listopada 2009 r.)  
(w zł) 

(zbadane) 

Mirosław Małecki .............................................................................................. 17.000 - - 17.000

Razem................................................................................................................ 17.000 - - 17.000

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2009 r. 

Rok zakończony 31 grudnia 2008 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu KDWT  
(w zł) 

(zbadane) 

Roman Piątkiewicz ............................................................................................ 132.000 524.994 96.433 753.427

Mieczysław Kuśmierczak .................................................................................. 132.000 386.798 35.477 554.275

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro.................................................................... 120.000 - - 120.000

Razem................................................................................................................ 384.000 911.792 131.911 1.427.702

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2008 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Eurocash Franczyza  
(w zł) 

(zbadane) 

Pedro Martinho .................................................................................................. 60.000 - - 60.000

Katarzyna Kopaczewska.................................................................................... 42.000 - - 42.000

Michał Bartkowiak............................................................................................. 42.000 - - 42.000

Razem................................................................................................................ 144.000 - - 144.000

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2008 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Eurocash Dystrybucja (dawniej: 
McLane Polska)  

(w zł) 
(zbadane) 

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro.................................................................... 240.000 - - 240.000

Katarzyna Kopaczewska.................................................................................... 3.500 - - 3.500

Jacek Owczarek.................................................................................................. 19.474 - - 19.474

Geoffrey Crossley .............................................................................................. 400.000 - - 400.000

Robert Schneyder............................................................................................... 194.516 - - 194.516

Johnny Baird ...................................................................................................... 369.408 - - 369.408

Terry Kailey ....................................................................................................... 57.105 - - 57.105

Razem................................................................................................................ 1.284.003 - - 1.284.003

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2008 r. 
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Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu Nasze Sklepy  
(w zł) 

(zbadane) 

Piotr Fedorczuk.................................................................................................. 42.405 - - 42.405

Ireneusz Ługowski ............................................................................................. 17.728 - - 17.728

Pedro Martinho .................................................................................................. 3.500 - - 3.500

Michał Bartkowiak............................................................................................. 3.500 - - 3.500

Razem................................................................................................................ 42.405 - - 42.405

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2008 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków zarządu PayUp Polska  
(w zł) 

(zbadane) 

Zbigniew Furmańczak ....................................................................................... 24.000 - - 24.000

Razem................................................................................................................ 24.000 - - 24.000

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2008 r. 

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek Grupy 

Poniżej przedstawiono informacje na temat wynagrodzeń wypłaconych lub należnych członkom rad 
nadzorczych spółek Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. 

Okres czterech miesięcy zakończony 30 kwietnia 2011 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków rady nadzorczej PayUp Polska  
(w zł) 

(niezbadane) 

Luis Manuel Conceicao do Amaral ................................................................... 0 0 0 0

Mahomed Iqbal .................................................................................................. 0 0 0 0

Artur Lebiedziński ............................................................................................. 5 0 0 5

Razem................................................................................................................ 5 0 0 5

Źródło: Spółka 

Rok zakończony 31 grudnia 2010 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków rady nadzorczej Nasze Sklepy  
(w zł) 

(niezbadane) 

Adam Krzysztof Abramowicz ........................................................................... 2.100 - - 2.100

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral............................................................ 1.500 - - 1.500

Katarzyna Kopaczewska.................................................................................... 1.500 - - 1.500

Razem................................................................................................................ 5.100 - - 5.100

Źródło: Spółka 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków rady nadzorczej PayUp Polska  
(w zł) 

(niezbadane) 

Luis Manuel Conceicao do Amaral ................................................................... - - - -

Mahomed Iqbal .................................................................................................. - - - -

Artur Lebiedziński ............................................................................................. 15.000 - - 15.000

Razem................................................................................................................ 15.000 - - 15.000

Źródło: Spółka 
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Rok zakończony 31 grudnia 2009 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków rady nadzorczej Nasze Sklepy  
(w zł) 

(zbadane) 

Adam Krzysztof Abramowicz ........................................................................... 4.200 - - 4.200

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral............................................................ 3.000 - - 3.000

Katarzyna Kopaczewska.................................................................................... 3.000 - - 3.000

Razem................................................................................................................ 10.200 - - 10.200

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2009 r. 

Rok zakończony 31 grudnia 2008 r. 

  
Wynagrodzenie 

zasadnicze  
Inne 

świadczenia  
Opcje 

menedżerskie  Razem 

Wynagrodzenia członków rady nadzorczej PayUp Polska  
(w zł) 

(zbadane) 

Artur Lebiedziński ............................................................................................. 11.250 - - 11.250

Razem................................................................................................................ 11.250 - - 11.250

Źródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2008 r. 
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PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNE ZGROMADZENIE 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny oraz zostały sporządzone zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w Dacie Prospektu, a także Statutem i 
Regulaminem Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, akcjonariusze Emperii powinni dokonać 
wnikliwej analizy Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia, a także zasięgnąć opinii swoich doradców 
prawnych w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat praw i obowiązków związanych z Akcjami oraz 
Walnym Zgromadzeniem. Ponadto, ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o terminach określonych w dniach 
roboczych w kontekście praw wykonywanych za pośrednictwem KDPW, należy przez to rozumieć terminy, 
których bieg jest liczony zgodnie z § 5 Regulaminu KDPW, a zatem z wyłączeniem dni uznanych za wolne od 
pracy na podstawie właściwych przepisów oraz sobót, z zastrzeżeniem iż, jeżeli wymagają tego potrzeby systemu 
depozytowo-rozliczeniowego, Zarząd KDPW, o czym jest obowiązany każdorazowo informować uczestników 
KDPW z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, może w drodze uchwały wprowadzać dodatkowe dni robocze 
podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazywać takie dodatkowe dni wolne od pracy oraz 
soboty, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów. 

Prawa i obowiązki związane z Akcjami 

Prawa i obowiązki związane z Akcjami określa w szczególności Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Ofercie Publicznej oraz Statut. 

Prawo do rozporządzania Akcjami 

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami. Na rozporządzanie Akcjami składa się 
ich zbycie (przeniesienie własności) oraz inne formy rozporządzenia, w tym zastawienie, ustanowienie na 
Akcjach prawa użytkowania i ich wydzierżawienie. 

Opis obowiązków związanych z nabywaniem i zbywanie akcji polskich spółek notowanych na GPW znajduje 
się w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji”. 

Dywidenda 

Prawo do dywidendy 

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym, który zostanie przeznaczony uchwałą Walnego 
Zgromadzenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy). 

Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Spółki i wypłacie dywidendy jest zwyczajne 
Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku Spółki 
wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczyć na wypłatę 
dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku 
obrotowego (odpowiadającemu rokowi kalendarzowemu), tj. do końca czerwca. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień 
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc 
od tego dnia. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki nie może przekroczyć zysku za ostatni rok 
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z 
zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę 
należy jednak pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z Kodeksem Spółek 
Handlowych lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub 
rezerwowy. 

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 
obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady 
Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok 
obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego 
roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 
powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować 
Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 

Osobami, którym przysługuje prawo do dywidendy, są osoby, na rachunkach których są zapisane 
zdematerializowane Akcje (na okaziciela) w dniu dywidendy. 
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Roszczenie akcjonariusza wobec Spółki o wypłatę dywidendy może być zrealizowane w terminie dziesięciu lat, 
począwszy od dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części 
zysku Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Po upływie tego terminu Spółka może uchylić się od wypłaty 
dywidendy, podnosząc zarzut przedawnienia. 

Warunki odbioru dywidendy  

Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek 
publicznych. Uchwała o wypłacie dywidendy powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień 
dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu KDPW, dzień 
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc 
od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała 
Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę 
Nadzorczą. 

O planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego Zarząd 
ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, 
podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do 
wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w 
okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. 

Zgodnie z § 9 Rozdziału XIII Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Spółka jest obowiązana 
bezzwłocznie zawiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy Spółki, wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną Akcję, dniu ustalenia 
prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto § 124 Szczegółowych Zasad Działania KDPW 
nakłada na Spółkę obowiązek poinformowania KDPW najpóźniej na dziesięć dni roboczych przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz terminie 
wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy 
może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia roboczego po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Powyższe 
regulacje znajdują odpowiednie zastosowanie do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z 
zastrzeżeniami przewidzianymi w §133 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w tym m.in. z zastrzeżeniem, 
że dzień wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia 
roboczego po dniu ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy posiadaczom zdematerializowanych 
akcji Spółki następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW przekazuje środki z tytułu 
dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie 
przekazują otrzymane środki pieniężne na rachunki gotówkowe akcjonariuszy Spółki prowadzone przez 
poszczególne domy maklerskie. 

Prawo poboru 

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo objęcia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych 
Akcji (prawo poboru). Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji Spółki w 
stosunku do liczby posiadanych Akcji, przy czym prawo poboru przysługuje również w przypadku emisji 
papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje Spółki. 
Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki powinna wskazywać dzień, według którego określa się 
akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru). Dzień prawa 
poboru nie może być ustalony później niż z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. 
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału 
zakładowego Spółki, powinien określać proponowany dzień prawa poboru. 

Pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki nowej emisji może nastąpić wyłącznie w interesie 
Spółki i w przypadku, gdy zostało ono zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd 
przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz 
proponowaną cenę emisyjną nowych akcji Spółki bądź sposób jej ustalenia. Do podjęcia uchwały w sprawie 
pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru wymagana jest większość co najmniej czterech piątych głosów. 

Większość czterech piątych głosów nie jest konieczna do podjęcia uchwały w sprawie pozbawiania 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w przypadku, gdy: 

• uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje Spółki mają być objęte w całości przez 
instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom Spółki 
celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, 
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• uchwała stanowi, że nowe akcje Spółki mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy 
akcjonariusze Spółki, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im 
akcji. 

Prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Spółki 

Zgodnie z § 6 ust. 8 Statutu, w przypadku likwidacji Spółki każda Akcja uprawnia do proporcjonalnego 
uczestnictwa w podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki. 

Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo głosu  

Prawo głosu 

Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, 
Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne (zwyczajne Walne Zgromadzenia) lub nadzwyczajne (nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenia). 

Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu 

Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za 
pośrednictwem pełnomocnika musi udzielić pełnomocnikowi pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci 
elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Spółka zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia. Ponadto, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić 
Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza Spółki i 
pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Szczegółowy 
opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść 
ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz Spółki posiadający Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może 
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na każdym z rachunków. 

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady 
Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej 
Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. 
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź 
możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 
niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez 
akcjonariusza Spółki. 

Zgodnie z § 16 ust. 4 Statutu, każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej 
niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z Akcji każdego akcjonariusza Spółki. 

Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał 
dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, 
zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Ograniczenie powyższe nie 
dotyczy głosowania przez akcjonariusza Spółki jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał 
dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania przez akcjonariusza Spółki głosu na 
Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Ponadto, nie jest przewidziane odbywanie Walnych 
Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście 
dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych Akcji na okaziciela 
Spółki powinni zażądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia 
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie 
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
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Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje 
prawo głosu, mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  

Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego 
przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, powyższa lista jest wyłożona w siedzibie 
Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w miejscu i czasie 
Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do 
udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który 
lista powinna być wysłana. 

Akcjonariusz Spółki może przenosić Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli 
Zarząd nie zwoła go w terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 
Prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom Spółki 
reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
Spółce. W takim przypadku akcjonariusze Spółki wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. 

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni 
od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd 
rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki 
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. 

Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest 
obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego 
Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie 
następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób 
określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno 
być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o 
Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać w szczególności: (i) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia 
oraz szczegółowy porządek obrad, (ii) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, (iii) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iv) 
informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki 
w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (v) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba 
uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być 
przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania 
uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego 
Zgromadzenia, oraz (vi) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje 
dotyczące Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Informacji Bieżących i Okresowych, Spółka zobowiązana jest do 
przekazania w formie raportu bieżącego m. in. daty, godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia wraz z jego 
szczegółowym porządkiem obrad. Ponadto w przypadku zamierzonej zmiany Statutu ogłoszeniu w formie 
raportu bieżącego podlegają dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych zmian oraz w 
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przypadku, gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian Spółka podejmuje decyzję o 
sporządzeniu nowego teksu jednolitego, treść nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem jego 
nowych postanowień. Ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlega także treść projektów uchwał oraz 
załączników do projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla 
podejmowanych uchwał. 

Prawa zgłaszania Spółce projektów uchwał 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza 
projekty uchwał na swojej stronie internetowej. 

Prawo żądania wydania odpisów wniosków  

Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu. Wydanie odpisów 
wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo do uzyskania informacji 

Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, na jego 
żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad 
Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd może udzielić informacji na piśmie 
poza Walnym Zgromadzeniem. W takim przypadku, Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż 
w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania podczas Walnego 
Zgromadzenia. 

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce ze Spółką powiązanej 
albo spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, 
handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, 
jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź 
administracyjnej. 

Informacje przekazane akcjonariuszowi Spółki powinny być przekazane do publicznej wiadomości w formie 
raportu bieżącego. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowego 
Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania 
przez nich obowiązków; 

• podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 
Spółki lub w związku z prowadzeniem przez Zarząd działalności; 

• zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego; 

• tworzenie kapitałów w Spółce i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu; 

• zatwierdzanie długoterminowych planów strategicznych Spółki; 

• podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i pokrycia strat; 

• zmiana Statutu; 

• podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 

• rozwiązanie lub likwidacja Spółki; 

• upoważnienie do zawarcia przez Spółkę umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową; 

• podejmowanie decyzji w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i 
innych przepisów prawa oraz z postanowieniami niniejszego Statutu należą do wyłącznej kompetencji 
Walnego Zgromadzenia. 
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Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Na wniosek akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór 
Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami, nawet gdy postanowienia Statutu przewidują inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia  

Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w drodze 
powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. 

Powództwo o uchylenie uchwały 

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki 
lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko 
Spółce powództwa o uchylenie uchwały. 

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie miesiąca od dnia 
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia 
uchwały. 

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały  

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa wytoczonego 
przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały. 

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie 
trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. 

Podmioty uprawnione do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 
Walnego Zgromadzenia przysługuje: 

• Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 

• akcjonariuszowi Spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 
zaprotokołowania sprzeciwu, 

• akcjonariuszowi Spółki bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

• akcjonariuszom Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku 
wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 
porządkiem obrad. 

Zmiana praw akcjonariuszy Spółki 

Zmiana praw posiadaczy Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych 
głosów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Ponadto, uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca 
świadczenia akcjonariuszy Spółki lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście akcjonariuszom Spółki, wymaga 
zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki, których dotyczy. 

Zgodnie z § 6 ustęp 5 Statutu, wszystkie Akcje są akcjami na okaziciela i nie mogą być zamieniane na akcje 
imienne.  

Umorzenie Akcji 

Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie Akcji wymaga uchwały 
Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać w szczególności podstawę prawną 
umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych bądź uzasadnienie 
umorzenia Akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 

Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych 

Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie 
zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub 
prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego 
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Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym 
terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi 
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do 
złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki 
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna określać w 
szczególności: 

• oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie; 

• przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę 
na ich zmianę; 

• rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić biegłemu; oraz 

• termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały. 

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z 
naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia 
podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw 
szczególnych. 

Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje 
niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie 
rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot 
świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz Spółki, jej podmiotu dominującego lub zależnego, jak 
również jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 
Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej 
co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej. 

Zarząd i Rada Nadzorcza są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone 
w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo w postanowieniu 
sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a także udzielić wyjaśnień niezbędnych dla 
przeprowadzenia badania. 

Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawić Zarządowi i Radzie Nadzorczej pisemne 
sprawozdanie z wyników badania. Zarząd jest obowiązany przekazać to sprawozdanie w trybie raportu 
bieżącego. Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych nie może ujawniać informacji stanowiących 
tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia 
stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. 

Zarząd zobowiązany jest złożyć sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym 
Walnym Zgromadzeniu. 
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RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE 
Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i opisują stan prawny na Datę Prospektu. W 
związku z powyższym, akcjonariusze Emperii powinni zapoznać się ze stosownymi regulacjami oraz zasięgnąć 
opinii własnego doradcy prawnego w zakresie przepisów prawnych związanych z nabywaniem, posiadaniem i 
zbywaniem Akcji Oferowanych oraz Praw do Akcji. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Rynek giełdowy w Polsce jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. GPW 
prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
oraz wewnętrznych regulacji, w tym statutu GPW i Regulaminu GPW. 

Rynek giełdowy prowadzony przez GPW jest rynkiem regulowanym w rozumieniu stosownych przepisów 
prawa wspólnotowego i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Ponadto, GPW organizuje i prowadzi 
Alternatywny System Obrotu, nie będący rynkiem regulowanym. W ramach rynku giełdowego prowadzonego 
przez GPW wyodrębniono rynek podstawowy (tzn. rynek oficjalnych notowań giełdowych) oraz rynek 
równoległy. 

Według danych GPW, dostępnych na stronie internetowej GPW (www.gpw.pl) na dzień 14 czerwca 2011 r. na 
GPW notowano akcje 413 spółek (z czego 33 jest spółkami zagranicznymi). Całkowita kapitalizacja rynkowa 
notowanych spółek wyniosła około 842 mld zł. 

Dematerializacja papierów wartościowych 

Co do zasady, papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Polski lub podlegające 
dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym w Polsce nie mają formy dokumentu od chwili ich 
zarejestrowania na podstawie umowy z KDPW – instytucją depozytowo-rozliczeniową w Polsce, tj. ich 
dematerializacji. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą ich zapisania po 
raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. 
Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z 
chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. 

Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, taki jak dom maklerski czy bank powierniczy, 
wystawia na żądanie jego posiadacza imienne świadectwo depozytowe, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów 
wartościowych zapisanych na rachunku. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień 
wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane 
wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu. Świadectwo depozytowe może być wystawione przez domy maklerskie, banki 
prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby 
prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału, KDPW 
oraz NBP – jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z 
papierów wartościowych. 

Od chwili wystawienia świadectwa, papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być 
przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem 
terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów 
wartościowych na tym rachunku. Te same papiery wartościowe mogą być wskazane w treści kilku świadectw, 
pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze świadectw jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych 
świadectwach zamieszcza się również informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku z 
wcześniejszym wystawieniem innych świadectw. 

Rozliczenie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają się na 
zasadzie płatności przy odbiorze (tzw. zasada delivery vs payment), a przeniesienie praw następuje w trzy dni po 
zawarciu transakcji. Co do zasady, każdy inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych oraz 
rachunek gotówkowy w firmie inwestycyjnej lub podmiocie prowadzącym działalność powierniczą w Polsce, a 
każda firma inwestycyjna i podmiot prowadzący działalność powierniczą musi posiadać odpowiednie konta i 
rachunki w KDPW oraz rachunek gotówkowy w banku rozliczeniowym. 
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Zgodnie z regulacjami GPW oraz KDPW, KDPW jest obowiązany przeprowadzać, na podstawie listy transakcji 
(zbiory posesyjne) przekazanej przez GPW, rozliczenia zawartych przez członków GPW transakcji. Z kolei 
członkowie GPW koordynują rozliczenia dla klientów, na rachunek których przeprowadzono transakcje. 

Organizacja obrotu papierami wartościowymi 

Na Datę Prospektu sesje na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8:30-17:35 
czasu warszawskiego, o ile zarząd Giełdy nie postanowi inaczej.  

Oferty, w zależności od rynku notowań danych papierów wartościowych, są zgłaszane w systemie notowań 
ciągłych (rynek podstawowy) lub w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym lub dwukrotnym określeniem 
kursu jednolitego (rynek równoległy). Dla dużych pakietów akcji możliwe są tak zwane transakcje pakietowe 
prowadzone poza systemem notowań ciągłych lub kursu jednolitego. 

Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, prawie do 
dywidendy) w odniesieniu do poszczególnych akcji dostępne są na oficjalnej stronie GPW (www.gpw.pl). 

Prowizje maklerskie nie są w Polsce ustalane przez GPW ani inne organy regulacyjne. Zależą one od ogólnej 
wartości transakcji oraz domu maklerskiego, który ją realizuje. 

Ustawy regulujące działanie rynku kapitałowego 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi polski rynek papierów wartościowych są trzy ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r.: (i) Ustawa o Ofercie Publicznej, (ii) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz (iii) 
Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym. Od dnia 19 września 2006 r. nadzór nad rynkiem kapitałowym 
jest ponadto regulowany przez Ustawę o Nadzorze Finansowym. Ponadto, polski rynek kapitałowy funkcjonuje 
na zasadach określonych w rozporządzeniach do powyższych ustaw oraz w regulacjach wspólnotowych, które – 
tak jak rozporządzenia unijne – znajdują bezpośrednie zastosowanie w Polsce. 

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce jest KNF. 

Ustawa o Ofercie Publicznej – prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych 
pakietów akcji 

Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 Ustawy o Ofercie Publicznej. W związku z tym 
nabywanie i zbywanie Akcji podlega w szczególności obowiązkom wskazanym poniżej. 

Obowiązek zawiadamiania KNF o nabyciu lub zbyciu akcji 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, każdy kto: 

• osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 
głosów w spółce publicznej, albo 

• posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 
25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

– jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz tą spółkę publiczną, nie później niż w terminie 
czterech dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji 
spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie sześciu dni 
sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą 
rynek regulowany (w przypadku Spółki – GPW) w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej powstaje również w przypadku: 

• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

(i) 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku 
oficjalnych notowań giełdowych (na Datę Prospektu takim rynkiem jest rynek podstawowy 
GPW), 

(ii) 5% ogólnej liczby głosów — w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 
innym rynku regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych, 
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• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co 
najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu 
w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu 
zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje 
osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim. 

Po otrzymaniu zawiadomienia, spółka publiczna ma obowiązek niezwłocznego przekazania otrzymanej 
informacji równocześnie do publicznej wiadomości, KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym 
są notowane akcje tej spółki. 

KNF może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji do publicznej wiadomości, jeżeli 
ujawnienie takich informacji mogłoby: 

• zaszkodzić interesowi publicznemu, lub 

• spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki – o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje 
wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości papierów wartościowych. 

Wezwania 

Nabycie akcji uprawniających do wykonywania ponad 5% lub 10% ogólnej liczby głosów w danym okresie 

Nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej 
niż: 

• 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej 
liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%, 

• 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy przez akcjonariusza, którego udział w 
ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, 

– może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych 
akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów. 

Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej 

Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% 
ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w 
wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki. 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia 
akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do 
spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia 
uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, 
który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby 
głosów, do: 

• ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 
powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, albo 

• zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, 

– chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie 
głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku 
podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa 
powyżej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ 
dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej 

Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. 
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W przypadku, gdy przekroczenie progu 66%, nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej 
emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania 
akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio 
nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba 
że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów 
ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia 
kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

Zasady ogłaszania wezwania  

Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na 
terytorium Polski, który jest obowiązany — nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów — do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki 
prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść 
wezwania. Następnie treść wezwania jest ogłaszana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 

Ogłoszenie wezwania może nastąpić dopiero po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 
100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być 
udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub 
pośredniczącej w jego udzieleniu. 

Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił 
wezwanie dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje 
spółki publicznej jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe 
akcje tej spółki po cenie nie niższej niż cena w tym wezwaniu. 

Po otrzymaniu zawiadomienia o ogłoszeniu wezwania, KNF może, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem 
rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści 
wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym 
niż 2 dni.  

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynności wskazanych 
w żądaniu, o którym mowa powyżej, przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania. 

Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest obowiązany zawiadomić, w trybie, o którym 
mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w 
ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

W okresie między dokonaniem zawiadomienia a zakończeniem wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia 
wezwania oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami 
zawartego z nim porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki: 

• mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w 
nim określony, 

• nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby 
wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania, 

• nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie. 

Cena akcji w wezwaniu 

W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena akcji 
proponowana w wezwaniu, nie może być niższa od: 

• średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których 
dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo 

• średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku 
głównym przez okres krótszy niż określony powyżej. 

Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również niższa od: 

• najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, 
podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z 
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nim porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, zapłaciły w 
okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo 

• najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub 
podmioty, o których mowa powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w 
okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. 

Cena akcji proponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji 
spółki publicznej nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi 
akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

W przypadku, gdy średnia cena rynkowa akcji, ustalona zgodnie z regułami wskazanymi powyżej, znacznie 
odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu: 

• przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki 
przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw 
majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej, 

• znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, 
których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec, 

• zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością, 

podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie w 
wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa powyżej. KNF może udzielić zgody o ile 
proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy 
uzasadnionego interesu akcjonariuszy. 

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej albo w przypadku 
spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – nie może być niższa od 
ich wartości godziwej. 

Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, może być niższa od 
ceny ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% 
wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, 
jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły. 

Przymusowy wykup akcji (squeeze out) 

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub 
wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia w sprawie 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 
prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, 
przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od 
pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Cenę akcji podlegających przymusowemu wykupowi ustala się na zasadach określonych w przepisach Ustawy o 
Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu – określonych w art. 79 ust. 1-3 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem że jeśli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów 
nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena 
przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych 
przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 
KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki 
notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkich tych spółek. Podmiot ten załącza do zawiadomienia 
informacje na temat przymusowego wykupu. 

Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Przymusowy odkup akcji (sell out) 

Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego 
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na 
piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez 
innego akcjonariusza, a w przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby 
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głosów nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej, 
termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać 
wykupienie posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 

Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej 
liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego 
zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron 
porozumienia w sprawie nabywania przez członków tego porozumienia akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o ile członkowie tego 
porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej 
liczby głosów. 

Cenę akcji podlegających przymusowemu odkupowi ustala się na zasadach określonych w przepisach Ustawy o 
Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu – opisanych powyżej art. 79 ust. 1-3 
Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem że jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby 
głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji 
spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niżej niż cena 
proponowana w tym wezwaniu. 

Podmioty objęte obowiązkami związanymi ze znacznymi pakietami akcji 

Obowiązki określone w przepisach dotyczących zawiadomienia KNF o osiągnięciu/przekroczeniu określonego 
progu liczby głosów w spółce publicznej, wezwań, przymusowego wykupu lub odkupu spoczywają 
odpowiednio: 

• również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów 
w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami 
spółki publicznej, 

• na funduszu inwestycyjnym — również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie 
przez inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
oraz inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane przez 
ten sam podmiot, 

• również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej następuje w związku z posiadaniem 
akcji (i) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z 
wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności polegających na wykonywaniu zleceń 
nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie, (ii) w 
ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych – w zakresie akcji 
wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten jako 
zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 
(iii) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 

• również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie 
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, 

• również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów 
podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, 

• na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyżej, posiadają akcje 
spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach. W przypadkach, o których mowa w dwóch ostatnich 
punktach, obowiązki określone w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji spółek 
publicznych mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 
porozumienia. 
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Obowiązki określone w przepisach dotyczących zawiadomienia KNF o osiągnięciu, przekroczeniu określonego 
progu głosów w spółce publicznej, wezwań, przymusowego wykupu lub odkupu powstają również w przypadku, 
gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, 
który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych 

Informacją poufną jest określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, 
jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, 
która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób 
wpłynąć na cenę tych instrumentów lub powiązanych z nim instrumentów pochodnych. 

Każdy, kto posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce 
akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, 
a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, nie może wykorzystywać 
takiej informacji. Czynności określane jako zakazane wykorzystywanie informacji poufnych obejmują: 

• nabywanie lub zbywanie na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych z 
nimi związanych i innych instrumentów finansowych dotyczących takich akcji, 

• udzielanie rekomendacji lub nakłanianie innej osoby do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 
których dotyczy ta informacja, 

• umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej 
dotyczącej jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych. 

Osoba wykorzystująca informację poufną z naruszeniem przepisów prawa może podlegać karze pozbawienia 
wolności lub grzywnie albo obu tym sankcjom łącznie. Maksymalna wysokość grzywny wynosi 5.000.000 zł, a 
okres pozbawienia wolności jest uzależniony od rodzaju przestępstwa i może wynosić od trzech miesięcy do 
ośmiu lat. 

Nabywanie lub zbywanie akcji w trakcie trwania okresów zamkniętych 

Kolejne ograniczenie wprowadzone na mocy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczy wyłącznie 
członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników emitenta lub wystawcy, jego 
pracowników, biegłych rewidentów albo innych osób pozostających z tym emitentem lub wystawcą w stosunku 
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (osoby mające dostęp do informacji poufnych 
pierwszego poziomu), które w trakcie okresu zamkniętego nie mogą nabywać lub zbywać, na rachunek własny 
lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności 
prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. 

Ponadto, osoby mające dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu nie mogą, w czasie trwania okresu 
zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do 
nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo 
podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 

Wskazanych powyżej ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: (i) przez podmiot prowadzący 
działalność maklerską, któremu taka osoba zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób 
wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo (ii) w wykonaniu 
umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem 
biegu danego okresu zamkniętego, albo (iii) wyniku złożenia przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych 
pierwszego poziomu zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, albo (iv) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez 
osobę mającą dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 
zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, albo (v) w związku z wykonaniem przez 
dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo (vi) w związku z ofertą skierowaną do 
pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na 
temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 
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Okres zamknięty jest zdefiniowany jako: (i) okres od wejścia w posiadanie przez osobę będącą osobą mającą 
dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów 
finansowych do przekazania takiej informacji do publicznej wiadomości; (ii) w przypadku raportu rocznego – 
okres dwóch miesięcy przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku 
obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, jeżeli okres ten jest krótszy od pierwszego 
ze wskazanych; (iii) w przypadku raportu półrocznego – okres miesiąca przed przekazaniem raportu do 
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomości, jeżeli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych; (iv) w przypadku raportu 
kwartalnego – okres dwóch tygodni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy 
dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, jeżeli okres ten jest 
krótszy od pierwszego ze wskazanych. 

Każda osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu, która naruszy określony powyżej 
zakaz w trakcie okresu zamkniętego, podlega karze pieniężnej w wysokości do 200.000 zł, nakładanej decyzją 
KNF. 

Dodatkowo, osoby, które wchodzą w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub będące jego 
prokurentami, jak również osoby zajmujące funkcje kierownicze w strukturze emitenta, mające stały dostęp do 
informacji poufnych emitenta, są zobowiązane do informowania KNF oraz emitenta o dokonanych przez siebie 
na własny rachunek transakcjach akcjami emitenta lub związanymi z nimi instrumentami finansowymi. 
Obowiązek ten odnosi się również do transakcji dokonywanych przez osoby bliskie wskazanych wyżej osób, 
zgodnie z definicją przewidzianą w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Naruszenie 
obowiązków określonych powyżej jest zagrożone karą pieniężną w wysokości do 100.000 zł. 

Kodeks Spółek Handlowych – obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu stosunku dominacji 

Spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, ma obowiązek zawiadomić 
spółkę zależną o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego 
stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej reprezentujących 
więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. 

Uchwała walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem obowiązku zawiadomienia, jest nieważna, chyba że 
spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. 

Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji 

Wymogi dotyczące kontroli koncentracji wynikają z Rozporządzenia Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji. 
Rozporządzenie Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji dotyczy tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym i 
stosuje się do przedsiębiorców i podmiotów z nimi powiązanych przekraczających określone progi przychodów 
ze sprzedaży towarów i usług. Rozporządzenie Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji stosuje się wyłącznie do 
koncentracji przynoszących trwałą zmianę w strukturze właścicielskiej danego przedsiębiorcy. Koncentracje o 
wymiarze wspólnotowym podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym 
przeprowadzeniem. 

Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
5.000.000.000 EUR, oraz 

• łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 EUR,  

chyba, że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Ponadto koncentracja niespełniająca powyższych progów obrotowych stanowi również koncentrację o wymiarze 
wspólnotowym, gdy: 

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2.500.000.000 EUR, 

• w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, 
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• w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich ujętych dla celów wskazanych w punkcie (ii) 
powyżej łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 
wynosi więcej niż 25.000.000 EUR, oraz  

• łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,  

chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje szczególne obowiązki związane, między innymi z 
nabywaniem akcji. 

Kontrola koncentracji 

Zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny światowy obrót 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 
równowartość 1.000.000.000 EUR, lub jeżeli łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących 
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EUR. 
Powyższy obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji jak i 
pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio 
uczestniczący w koncentracji. 

Prezes UOKiK wydaje zgodę na koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie 
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dotyczące kontroli koncentracji znajdują 
zastosowanie do przedsiębiorców, którymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów są 
osoby będące przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej, a także, między 
innymi, osoby fizyczne posiadające kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą poprzez w szczególności 
dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 
zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 
zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, jeżeli podejmują dalsze działania podlegające 
kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, choćby takie osoby 
fizyczne nie prowadziły działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności 
Gospodarczej. 

Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru:  

• połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  

• przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, całości lub części 
majątku lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,  

• utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

• nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EUR. 

W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie 
formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, 
przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego 
wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeżeli łączny 
obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli oraz jego przedsiębiorców zależnych nie 
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro. 

Ponadto zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji: (a) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 
rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi 
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przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo 
udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania 
odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; (b) polegającej na 
czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, 
pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich 
sprzedaży, (c) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, (d) następującej w toku postępowania 
upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy 
do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego.  

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, 
która podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od jej dokonania do czasu wydania przez Prezesa 
UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja 
powinna zostać wydana. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie 
stanowi naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez 
Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka 
decyzja powinna zostać wydana, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub 
czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia 
poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 

Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów 

Prezes UOKiK może, między innymi, nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 
nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli 
przedsiębiorca ten dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK. 
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OPODATKOWANIE 

INFORMACJE ZAMIESZCZONE W NINIEJSZYM ROZDZIALE MAJĄ CHARAKTER OGÓLNY I NIE 
STANOWIĄ KOMPLETNEJ ANALIZY SKUTKÓW PODATKOWYCH W PRAWIE POLSKIM ZWIĄZANYCH Z 
NABYCIEM, POSIADANIEM I ZBYCIEM AKCJI PRZEZ INWESTORÓW, DLATEGO ZALECA SIĘ 
KORZYSTANIE W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH Z PORAD DORADCÓW PODATKOWYCH, 
FINANSOWYCH I PRAWNYCH. 

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób 
prawnych 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce 
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości 
swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony 
obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa 
się osobę fizyczną, która: (i) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub 
gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub (ii) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej 
niż 183 dni w roku podatkowym. 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dochodów 
uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji) 
oraz dochodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną wynosi 19% uzyskanego 
dochodu. Przez dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych rozumieć należy nadwyżkę uzyskanych z 
tego tytułu przychodów (wartości papierów wartościowych wyrażonej w cenie określonej w umowie sprzedaży), 
nad kosztami uzyskania przychodu (wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub objęcie), osiągniętą w roku 
podatkowym, przy czym, w wypadku gdy cena papierów wartościowych wyrażona w umowie bez uzasadnionej 
przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w 
wysokości wartości rynkowej tych papierów wartościowych. Przez dochód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w 
spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub 
jego zorganizowana część rozumieć należy nadwyżkę uzyskanych z tego tytułu przychodów (wartości 
nominalnej objętych papierów wartościowych), nad kosztami uzyskania przychodu (określonymi na podstawie 
właściwych przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych), osiągniętą w roku podatkowym. 
Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 109 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, wolna od 
podatku jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną - objętych w zamian za 
wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.  

Jednocześnie, z dniem 1 stycznia 2011 r. Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych wprowadza 
możliwość zwolnienia przychodów z tytułu objęcia akcji (udziałów) od opodatkowania podatkiem dochodowym 
w ramach tzw. mechanizmu wymiany udziałów („exchange of shares”). 

Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi z innych tytułów. W trakcie roku podatkowego 
osoby fizyczne uzyskujące dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz dochód z tytułu objęcia 
udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną nie są obowiązane do zaliczkowej płatności podatku 
dochodowego. Podatek (ani zaliczka) z opisanego powyżej tytułu nie jest także pobierany przez płatników. 
Natomiast po zakończeniu danego roku podatkowego, który w przypadku osób fizycznych tożsamy jest z rokiem 
kalendarzowym, podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz z tytułu 
objęcia udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną zobowiązani są wykazać je w rocznym zeznaniu 
podatkowym, obliczyć należny podatek dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego organu 
podatkowego.  

W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze zbycia papierów wartościowych lub z tytułu objęcia 
udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną, strata ta może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w 
najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w 
którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Strata poniesiona z tytułu zbycia papierów 
wartościowych nie łączy się ze stratami osiągniętymi przez podatnika z innych tytułów (źródeł przychodów).  

Roczne zeznanie podatkowe podatnicy powinni sporządzić w terminie do końca kwietnia roku następującego po 
roku podatkowym, na podstawie przekazanych im przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
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osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej do 
końca lutego roku następującego po roku podatkowym imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu. 

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w 
wykonywaniu działalności gospodarczej, gdyż w takim przypadku przychody z ich sprzedaży kwalifikowane 
powinny być jako pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach właściwych dla 
dochodu z tego źródła. 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce 
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

W myśl art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od 
dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek 
podatkowy). Zgodnie z art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, powyższy przepis stosuje 
się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita 
Polska. 

Osoby objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujące na terytorium Polski dochody z tytułu 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają identycznym, jak opisane wyżej, zasadom dotyczącym 
opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania nie stanowią inaczej. W myśl art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem 
rezydencji podatkowej. 

Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzyskiwanych przez osoby fizyczne posiadające 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody osób fizycznych 
podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, z tytułu 
dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (np. z tytułu umorzenia udziałów 
lub akcji, z tytułu otrzymania majątku spółki kapitałowej w związku z jej likwidacją) mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 
19% uzyskanego przychodu. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do 
poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji 
podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych (np. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty 
dokonujące tych czynności. Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu 
skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika. W terminie do końca stycznia roku następującego po 
roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, są 
obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 
miejsca siedziby płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Dochodu z tytułu dywidend oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, od których pobrany został podatek zryczałtowany, nie łączy się z dochodami z innych źródeł i nie 
ujawnia w rocznym zeznaniu podatkowym. 

Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzyskiwanych przez osoby fizyczne nie posiadające 
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody osób fizycznych 
podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskane z 
tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym dopłaty w gotówce otrzymane przez akcjonariuszy spółki 
przejmowanej w przypadku połączenia spółek) opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w 
wysokości 19% uzyskanego przychodu, jednakże w przypadku wspomnianej kategorii podatników zasady 
opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru 
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zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika 
pieniędzy lub wartości pieniężnych (np. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych 
czynności. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową możliwe jest pod warunkiem 
udokumentowania miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej. 
Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy 
według miejsca siedziby płatnika. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym 
płatnicy, o których mowa w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, obowiązani są 
przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby 
płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Dodatkowo, płatnicy w terminie do końca lutego roku 
następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać podatnikom, oraz urzędom skarbowym, którymi 
kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne 
informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od 
dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, 
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – 
imiennej informacji, o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41, sporządzonej według ustalonego wzoru. 

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegających w 
Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Na mocy art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatnicy jeżeli mają siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. 

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu w Polsce 
podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest 
różnica między przychodem, tj. wartością papierów wartościowych wyrażoną w cenie określonej w umowie 
sprzedaży a kosztem jego uzyskania, tj. wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie wskazanych papierów 
wartościowych, przy czym gdy cena papierów wartościowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od 
ich wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w wysokości ich wartości 
rynkowej. Dochodem z tytułu objęcia akcji (udziałów) w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część jest różnica między przychodem, tj. wartością nominalną 
objętych akcji (udziałów) a kosztem jego uzyskania, tj. wydatkami określonymi zgodnie z przepisami Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz dochód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce 
mającej osobowość prawną wraz z dochodami z innych źródeł łączy się u podatnika w podstawę opodatkowania 
i w zależności od przyjętego przez podatnika modelu opodatkowania dochodu w trakcie roku podatkowego, 
podlega on uwzględnieniu przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego lub 
dopiero przy obliczeniu podatku po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, podatek od dochodów osiągniętych przez podatników podatku dochodowego 
od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

Jednocześnie, Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wprowadza możliwość zwolnienia 
przychodów z tytułu objęcia akcji (udziałów) od opodatkowania podatkiem dochodowym w ramach tzw. 
mechanizmu wymiany udziałów („exchange of shares”).  

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych nie posiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegających w 
Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, jeżeli nie mają na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od 
dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, 
uzyskujący na terytorium Polski dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podlegają 
identycznym jak opisane wyżej zasadom opodatkowania, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
nie stanowią inaczej. 

Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników podatku 
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dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dochody podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych, którzy na terytorium Polski posiadają siedzibę lub zarząd, uzyskane z tytułu 
dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (np. z tytułu umorzenia udziałów 
lub akcji, z tytułu otrzymania majątku spółki kapitałowej w związku z jej likwidacją) mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 
19% uzyskanego przychodu. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od podatku 
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: (i) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (ii) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt (i), jest spółka podlegająca w 
Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu 
na miejsce ich osiągania; (iii) spółka, o której mowa w pkt (ii), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% 
udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę; (iv) spółka o której mowa w pkt (ii) nie korzysta ze 
zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich 
osiągania.  

Zwolnienie stosuje się: (a) jeżeli posiadanie akcji (o którym mowa w pkt (iii) powyżej) wynika z tytułu 
własności; (b) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu: (A) 
własności (B) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, 
gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.  

Dodatkowo zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te 
należności w wysokości 10% udziałów (akcji) w kapitale, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to 
ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w 
wymaganej wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej 
mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej wysokości 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, 
w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił 
prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik 
skorzystał ze zwolnienia.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1c oraz ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie 
powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem przedstawienia przez spółkę uzyskującą dochody 
(przychody) pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności z tytułu dywidend spełnione 
zostały warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, tj. że spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z 
opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.  

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wskazane w tym przepisie 
podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, są obowiązane – jako 
płatnicy – pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane 
zostają w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek 
urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. W 
terminie przekazania kwoty pobranego podatku płatnicy są obowiązani przesłać podatnikowi informacje o 
pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Dodatkowo, zgodnie z art. 26a Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku 
podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy o których mowa w art. 26 Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych obowiązani są przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje 
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, roczne deklaracje sporządzone według 
ustalonego wzoru. 

Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych nie posiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (tj. podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 
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Osoby objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujące na terytorium Polski dochody z tytułu 
dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegają identycznym zasadom 
opodatkowania jak podmioty podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o ile umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. 

Dodatkowo na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od 
podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: (i) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z 
tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę 
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (ii) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt (i), jest spółka podlegająca w 
innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie Członkowskim, lub w innym państwie należącym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 
miejsce ich osiągania; (iii) spółka, o której mowa w pkt (ii), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów 
(akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę; (iv) spółka o której mowa w pkt (ii) nie korzysta ze 
zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich 
osiągania.  

Zwolnienie stosuje się: (a) jeżeli posiadanie akcji (o którym mowa w pkt (iii) powyżej) wynika z tytułu 
własności; (b) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu: (A) 
własności (B) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, 
gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

Dodatkowo zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te 
należności w wysokości 10% udziałów (akcji) w kapitale, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to 
ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w 
wymaganej wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej 
mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej wysokości 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, 
w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił 
prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik 
skorzystał ze zwolnienia. 

Zwolnienie powyższe ma również odpowiednie zastosowanie do spółdzielni zawiązanych na podstawie 
rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) 
(Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003), dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki, o której mowa w pkt (ii) 
powyżej, jeżeli spółka ta spełnia warunki określone w art. 22 ust. 4-4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych oraz dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych wypłacanych spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony powyżej 
bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych wynosi nie mniej niż 25%; oraz do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej 
zwolnienie ma zastosowanie w odniesieniu do podmiotów podlegających w tym kraju opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, a określony powyżej 
bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych wynosi nie mniej niż 25%. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1c oraz ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie 
powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika tj. spółkę uzyskującą 
dochody (przychody) z dywidend, jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niego 
certyfikatem rezydencji podatkowej oraz przedstawienia pisemnego oświadczenia, że w stosunku do 
wypłacanych należności z tytułu dywidend spełnione zostały warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia 
określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. że spółka otrzymująca 
dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, 
bez względu na źródło ich osiągania.  
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W przypadku gdy podmiotem uzyskującym dochody (przychody) z dywidend jest: (i) instytucja wspólnego 
inwestowania posiadająca siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, spełniająca warunki 
określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych; (ii) podatnik posiadający 
siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzący program emerytalny w zakresie dochodów 
związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, spełniający warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 
11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wówczas powyższe zwolnienie może mieć 
zastosowanie wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez taki podmiot jego miejsca siedziby dla celów 
podatkowych za pomocą certyfikatu rezydencji podatkowej oraz złożenia pisemnego oświadczenia, że jest 
rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika dywidend oraz spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1 
pkt 10a i pkt 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.  

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wskazane w tym przepisie 
podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych należności z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych, są obowiązane – jako płatnicy – pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany 
podatek dochodowy. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem 
rezydencji podatkowej. 

Kwoty pobranego podatku powinny zostać przekazane w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu 
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać 
podatnikom, oraz urzędowi skarbowemu informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, sporządzone 
według ustalonego wzoru. Informację taką płatnik jest zobowiązany przesłać do końca trzeciego miesiąca roku 
następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Dodatkowo, na pisemny wniosek podatnika, 
płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania 
podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób 
zagranicznych, informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru 

Zgodnie z art. 26a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w terminie do końca pierwszego 
miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy o 
których mowa w art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych obowiązani są przesłać do urzędu 
skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, roczne deklaracje sporządzone według 
ustalonego wzoru. 

Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży papierów 
wartościowych 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, 
podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym papierów 
wartościowych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on – 
przy umowie sprzedaży – na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa 
majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych 
cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, 
stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej 
czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Zasadniczo przy sprzedaży praw majątkowych (w tym papierów 
wartościowych) stawka podatku wynosi 1% podstawy opodatkowania. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania 
organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i 
wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 
podatek jest pobierany przez płatnika, którym w przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w 
formie aktu notarialnego jest notariusz. 

Jednocześnie na podstawie art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, zwolniona od 
podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: 
(i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; lub (ii) dokonywana za pośrednictwem 
firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; lub (iii) dokonywana w ramach obrotu 
zorganizowanego; lub (iv) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz 
zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu 
zorganizowanego; - w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 
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Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega 
nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem dziedziczenia, zapisu, 
dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny oraz polecenia darczyńcy. Obowiązek podatkowy ciąży 
na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i 
praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw 
majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku 
ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej 
następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa 
majątkowe. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w 
zależności od grupy podatkowej do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty 
wolne od podatku. Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez 
płatnika, złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi 
urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do 
zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Podatek 
płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego ustalającej wysokość 
zobowiązania podatkowego. 

Na mocy art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności 
rzeczy lub praw majątkowych (w tym papierów wartościowych) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, 
pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych 
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku 
podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku niespełnienia powyższego 
warunku, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla 
nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. 

Podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym 
papierów wartościowych), jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli 
obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Informacje o Prospekcie 

Niniejszy Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o 
Ofercie Publicznej i został sporządzony zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, Rozporządzeniem 809/2004 
oraz innymi właściwymi regulacjami i rekomendacjami. 
Na podstawie Prospektu Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na 
rynku regulowanym wyłącznie na terytorium Polski. Na podstawie Prospektu Spółka nie będzie przeprowadzała 
oferty jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym oferty Akcji Serii K. 
Prospekt nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub zachęta do składania propozycji nabycia 
jakichkolwiek instrumentów finansowych. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie były 
przedmiotem zatwierdzenia, rejestracji lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie lub w jakimkolwiek organie 
nadzoru poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami implementującymi postanowienia 
Dyrektywy Prospektowej w Państwach Członkowskich lub zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o 
Papierach Wartościowych.  
Należy podkreślić, że na potrzeby Dopuszczenia Akcji Serii K wyłącznie Prospekt zawiera prawnie wiążące 
informacje na temat Spółki, Akcji Serii K oraz Dopuszczenia Akcji Serii K. 
Od dnia opublikowania Prospektu w okresie jego ważności Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami do 
Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi będzie dostępny w szczególności na stronie internetowej Spółki 
(www.eurocash.pl).  

Dokumenty udostępnione do wglądu 

Następujące dokumenty: (i) Statut, (ii) aktualny odpis z KRS Spółki, (iii) Regulamin Zarządu, Regulamin Rady 
Nadzorczej oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia, (iv) Uchwała Emisyjna wraz z uchwałą Rady Nadzorczej 
(wyciąg), (v) Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz (vi) Informacje Finansowe Pro Forma, będą 
udostępnione do publicznej wiadomości w okresie ważności Prospektu na stronie internetowej Spółki 
(www.eurocash.pl). 

Ponadto, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdania finansowe Spółek Zależnych za lata 
obrotowe zakończone 31 grudnia 2008r., 2009 r. i 2010 r. zostaną udostępnione do publicznej wiadomości w 
okresie ważności Prospektu w siedzibie Spółki, w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, w zwykłych godzinach 
pracy Spółki, tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00. 

Biegli rewidenci 

KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51) przeprowadziła badanie 
Skonsolidowanych Rocznych Sprawozdań Finansowych Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. oraz wydała opinie 
bez zastrzeżeń z badania powyższych sprawozdań finansowych. KPMG Audyt Sp. z o.o. przeprowadziła badanie 
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za lata zakończone 31 grudnia 2008, 2009 i 2010 r. oraz 
wydała opinie bez zastrzeżeń z badania powyższych sprawozdań finansowych. Jednostkowe sprawozdania 
finansowe zbadane przez KPMG Audyt Sp. z o.o. nie są zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie.  

Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I Kwartał 2011 r. nie podlegało badaniu ani 
przeglądowi przez KPMG Audyt Sp. z o.o. 

Ponadto, KPMG Audyt Sp. z o.o. dokonała rewizji Informacji Finansowych Pro Forma i sporządziła zgodnie z 
Rozporządzeniem 809/2004 raport dotyczący Informacji Finansowych Pro Forma, który został zamieszczony w 
Prospekcie w rozdziale „Informacje finansowe pro forma”. 

KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
pod numerem 458. W imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o. badanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 
za 2008 r., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2009 r. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego za 2010 r. przeprowadził biegły rewident nr 90095 Wojciech Drzymała oraz biegły rewident nr 
90061 Marek Gajdziński. 

W okresie objętym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi znajdującymi się w Prospekcie oraz do 
Daty Prospektu nie było przypadku rezygnacji czy zwolnienia biegłego rewidenta uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy. 

Zgodnie ze Statutem, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Grupy jest wybierany przez Radę Nadzorczą. 
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W dniu 10 maja 2007 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i rocznych skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych Grupy oraz do przeprowadzenia przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i 
skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy. 

Publiczne oferty przejęcia 

W ciągu ostatniego roku obrotowego oraz w 2011 r. do Daty Prospektu osoby trzecie nie dokonały publicznych 
ofert przejęcia w stosunku do kapitału Spółki. 

Informacje pochodzące od ekspertów 

Z zastrzeżeniem raportu biegłego rewidenta dotyczącego Informacji Finansowych Pro Forma, w Prospekcie nie 
wykorzystywano informacji stanowiących oświadczenia lub raporty ekspertów. 

Podmioty zaangażowane w Dopuszczenie Akcji Serii K 

Wskazane poniżej podmioty są zaangażowane w Dopuszczenie Akcji Serii K: 

Doradca Finansowy 

Firmą inwestycyjną za pośrednictwem, której Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie Prospektu jest UniCredit 
CAIB Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53 („Doradca Finansowy”). Doradca 
Finansowy oraz jego podmioty powiązane świadczą na rzecz Spółki, świadczyły w przeszłości oraz mogą w 
przyszłości świadczyć różnego rodzaju usługi finansowe, w tym usługi bankowości inwestycyjnej oraz 
komercyjnej, a także dokonywać innego rodzaju transakcje ze Spółką oraz jej podmiotami powiązanymi. 
Doradca Finansowy oraz jego podmioty powiązane otrzymują, otrzymywali i mogą w przyszłości otrzymywać 
wynagrodzenia i prowizje zwyczajowo należne z tytułu świadczenia takich usług lub przeprowadzania 
transakcji. 

Doradca Finansowy lub jego podmioty powiązane mogą nabywać instrumenty finansowe emitowane przez 
Spółkę i jej podmioty powiązane lub instrumenty finansowe powiązane z instrumentami finansowymi 
emitowanymi przez wskazane powyżej podmioty. 

Doradca Prawny 

Usługi prawne na rzecz Spółki w związku z Dopuszczeniem Akcji Serii K świadczy kancelaria prawna Weil, 
Gotshal & Manges – Paweł Rymarz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53. 
Doradca Prawny świadczył w przeszłości i może świadczyć w przyszłości uslugi prawne na rzecz Spółki. 
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

Oświadczenie Spółki 

Spółka, będąc odpowiedzialną za informacje zawarte w Prospekcie, niniejszym oświadcza, że zgodnie z 
najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie 
są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby 
wpływać na jego znaczenie. 

 
 
 

________________________________ 
Luis Manuel Conceicao do Amaral 

Prezes Zarządu 

 
 

________________________________ 
Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral 

Członek Zarządu – Dyrektor Generalny 

 
 

________________________________ 
Katarzyna Kopaczewska 

Członek Zarządu 

 
 

________________________________ 
Pedro Madeira Martinho 

Członek Zarządu 

 
 

________________________________ 
Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro 

Członek Zarządu 

 
 

________________________________ 
Ryszard Majer 
Członek Zarządu 

 
 

________________________________ 
Jacek Owczarek 
Członek Zarządu 

 
 

________________________________ 
Carlos Henrique Levita Pedrosa Saraiva 

Członek Zarządu 
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Oświadczenie Emperia Holding S.A. 

Działając w imieniu Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje dotyczące Spółek Tradis 
zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w rozdziałach tych nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 
 
 

________________________________ 
Artur Kawa 

Prezes Zarządu 

 
 

________________________________ 
Jarosław Wawerski 
Wiceprezes Zarządu 

 
 

________________________________ 
Dariusz Kalinowski 
Wiceprezes Zarządu 

 
 

________________________________ 
Marek Wesołowski 
Wiceprezes Zarządu 

 
 

________________________________ 
Grzegorz Wawerski 
Wiceprezes Zarządu 
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Oświadczenie Doradcy Prawnego Spółki 

Działając w imieniu kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz Sp. k. oświadczam, iż zgodnie 
z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w 
rozdziałach Prospektu, za które kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz Sp. k. jest 
odpowiedzialna, tj. w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i 
zbywaniem akcji” z wyłączeniem punktu „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oraz w rozdziale 
„Opodatkowanie” są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w rozdziałach tych nie pominięto 
niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

________________________________ 

Paweł Zdort 
Prokurent 
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SKRÓTY I DEFINICJE 

Terminy pisane wielka literą, które nie zostały zdefiniowane w Prospekcie, mają znaczenie nadane im poniżej, o ile z 
kontekstu nie wynika inaczej. 

Akcje Akcje Istniejące, Akcje Serii K oraz akcje Spółki, które mogą zostać 
wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w 
związku z programami motywacyjnymi obowiązującymi w Spółce 

Akcje Istniejące Akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, 
wyemitowane w kapitale zakładowym Spółki na Datę Prospektu i po tej dacie 
(w ramach programów motywacyjnych Spółki), bez uwzględnienia Akcji Serii 
K (136.678.761 akcji na dzień 30 kwietnia 2011 r.) 

Akcje Serii K 21.262.820 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł 
każda emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Emisyjnej. 

Amerykańska Ustawa o Papierach 
Wartościowych  

Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych z 1933 r. (The United States 
Securities Act of 1933), ze zm. 

Batna Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; w dniu 1 
lipca 2010 r. została połączona z Eurocash. 

Cash & Carry System sprzedaży samoobsługowej polegający na tym, że klienci sami 
kompletują swoje zakupy w danej hurtowni Cash & Carry, zasadniczo płacą za 
nie gotówką oraz we własnym zakresie transportują zakupiony towar do 
miejsca przeznaczenia 

CEDC Central European Distribution Corporation 

Data Prospektu Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na GPW 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiące zbiór zasad i 
rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego obowiązujących na GPW 
obowiązujące na Datę Prospektu 

Dopuszczenie Akcji Serii K Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku podstawowym 
GPW 

Doradca Finansowy UniCredit CAIB Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniący rolę doradcy 
finansowego na potrzeby Transakcji oraz Dopuszczenia Akcji Serii K 

Doradca Prawny Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz Sp. k., pełniący rolę doradcy 
prawnego Spółki na potrzeby Dopuszczenia Akcji Serii K. 

Dyrektywa Prospektowa  Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną 
ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca 
dyrektywę 2001/34/WE, ze zm. 

Emperia Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie, której akcje oznaczone kodem 
ISIN PLELDRD00017 znajdują się w obrocie na GPW pod nazwą EMP 

EURO, EUR Jednostka walutowa obowiązująca w krajach Strefy Euro 

Eurocash Dystrybucja (dawniej: 
McLane Polska) 

Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniach (dawniej McLane 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniach); w dniu 1 września 2010 r. została 
połączona ze Spółką 

Eurocash Franczyza Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach k. Poznania 

Eurocash Gastronomia Format dystrybucji do sieci restauracji i hoteli w ramach Eurocash Dystrybucja 
(obecnie w ramach Spółki). 

Eurocash Spółka Akcyjna Sp. k. Eurocash Spółka Akcyjna Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu 

Eurocash Trade 1 Eurocash Trade 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach k. Poznania 

Eurocash Trade 2 Eurocash Trade 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach k. Poznania 

FMCG Szybkozbywalne towary konsumpcyjne 
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GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Grupa, Grupa Eurocash Spółka jako jednostka dominująca wraz ze Spółkami Zależnymi i podmiotem 
powiązanym 

Grupa Dystrybucyjna Tradis Działalność dystrybucyjna artykułów żywnościowych prowadzona przez Spółki 
Tradis 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Hurtownie Cash & Carry  Dyskontowe hurtownie samoobsługowe typu cash & carry prowadzone przez 
Spółkę na terenie całej Polski 

Informacje Finansowe Pro Forma Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma Grupy 
kapitałowej Eurocash S.A. na dzień i za okres 12 miesięcy zakończony 31 
grudnia 2010 r. sporządzone przez Spółkę zgodnie z Aneksem II do 
Rozporządzenia 809/2004 przy założeniu nabycia akcji i udziałów Spółek 
Tradis 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

KDWT KDWT S.A. z siedzibą w Komornikach k. Poznania 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 
93, ze zm.) 

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 
553, ze zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 
r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) 

Komitet Audytu Komitet Audytu w ramach Rady Nadzorczej 

Komitet Wynagrodzeń Komitet Wynagrodzeń w ramach Rady Nadzorczej 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

McLane Polska McLane Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniach (następnie: Eurocash 
Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniach, w dniu 1 września 2010 r. została 
połączona ze Spółką) 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zatwierdzone przez Unię 
Europejską 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez 
Unię Europejską 

Nasze Sklepy Sieć Detalistów Nasze Sklepy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Białej 
Podlaskiej 

NBP Narodowy Bank Polski 

Ordynacja Podatkowa  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 
8, ze zm.) 

Państwo Członkowskie  Państwo członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

PayUp Polska PayUp Polska S.A. z siedzibą w Komornikach k. Poznania 

PHS Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego sp. z o.o. – jedna ze Spółek Premium 
Distributors 

PKB Produkt krajowy brutto 

PLN, zł  Złoty polski, waluta obowiązująca w Polsce  

Powiększona Grupa Łącznie Grupa Eurocash wraz ze Spółkami Tradis, przy założeniu, że 
Transakcja doszła do skutku 

Premium Distributors Premium Distributors sp. z o.o. 
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Prezes UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Prospekt Niniejszy prospekt emisyjny Spółki, stanowiący prospekt w rozumieniu Ustawy 
o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004, na podstawie którego 
Spółka będzie ubiegała się o Dopuszczenie Akcji Serii K 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki 

Rada Polityki Pieniężnej, RPP Rada Polityki Pieniężnej, organ Narodowego Banku Polskiego 

Regulacja S  Regulacja S wydana na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach 
Wartościowych (ang. Regulation S) 

Regulamin GPW Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 
stycznia 2006 r. ze zm. 

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 22 
listopada 2004 r. i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 22 
listopada 2004 r., ze zm. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia z 
dnia 22 listopada 2004 r., ze zm. 

Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 8 grudnia 2004 r., ze zm. 

Rozporządzenie 809/2004 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
stanowiące przepis wykonawczy do Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich 
prospektów oraz rozpowszechniania reklam 

Rozporządzenie o Raportach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 209, poz. 1744, ze zm.) 

Rozporządzenie o Rynku i 
Emitentach 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań 
giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu 
na tym rynku (Dz. U. z 2010 r. Nr 84, poz. 547) 

Rozporządzenie Rady w Sprawie 
Koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw) 

Skonsolidowane Roczne 
Sprawozdania Finansowe  

Zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za lata zakończone 
dnia 31 grudnia 2010 r., 2009 r. i 2008 r. 

Skonsolidowane Sprawozdania 
Finansowe 

Skonsolidowane Roczne Sprawozdania Finansowe oraz Skrócone Kwartalne 
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe za 2010 r. 

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 
dnia 31 grudnia 2010 r. 

Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe za 2008 r. 

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 
dnia 31 grudnia 2008 r. 

Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe za 2009 r. 

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 
dnia 31 grudnia 2009 r. 

Skrócone Kwartalne Skonsolidowane 
Sprawozdanie Finansowe  

Niezbadane skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r., opublikowane przez 
Spółkę w dniu 13 maja 2011 r. 

Spółka; Eurocash  Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach k. Poznania 
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Spółki Premium Distributors 14 spółek zależnych CEDC (Damianex S.A., Astor sp. z o.o., Dako-Galant 
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne sp. z o.o., Delikates sp. z o.o., Miro 
sp. z o.o., MTC sp. z o.o., Multi-Ex S.A., Onufry S.A., Panta-Hurt sp. z o.o., 
Polskie Hurtownie Alkoholi sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Dystrybucji Alkoholi 
Agis S.A., Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego sp. z o.o., Saol Dystrybucja 
sp. z o.o. oraz Premium Distributors sp. z o.o.), w których Spółka – za 
pośrednictwem spółki holdingowej z siedzibą w Luksemburgu, której była 
jedynym wspólnikiem (spółka została rozwiązana), nabyła 100% 
akcji/udziałów na podstawie umowy zawartej w dniu 2 sierpnia 2010 r. 

Spółki Tradis,  
Grupa Dystrybucyjna Tradis 

16 spółek zależnych od Emperii (Tradis sp. z o.o., Detal Koncept sp. z o.o., 
Euro Sklep S.A., Partnerski Serwis Detaliczny S.A., DEF sp. z o.o., Ambra sp. 
z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., Lewiatan Zachód 
sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Drogerie Koliber sp. z o.o., Lewiatan 
Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., 
Lewiatan Holding S.A. oraz Lewiatan Opole sp. z o.o.), których akcje oraz 
udziały zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z Umową Inwestycyjną 

Spółki Zależne Spółki zależne Spółki 

Statut Statut Spółki 

Strefa Euro Grupa państw, których walutą jest euro, obejmująca następujące kraje: Austria, 
Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy 

System Franczyzowy IGA Sieć dużych sklepów detalicznych pod nazwami „IGA”, „Zielony Kłos” i 
„Znajomy Sklep” należących do wspólnej sieci franczyzowej w ramach Grupy.  

Szczegółowe Zasady Działania KDPW Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KDPW nr 176/09 z dnia 15 maja 2009 r., ze 
zm.) 

Szczegółowe Zasady Obrotu 
Giełdowego 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego uchwalone Uchwałą Nr 4/2006 
Zarządu GPW z dnia 10 stycznia 2006 r., ze zm. 

Tradis Tradis sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 

Transakcja Nabycie przez Spółkę od Emperii akcji oraz udziałów w Spółkach Tradis, 
zgodnie z Umową Inwestycyjną 

Uchwała Emisyjna Uchwała Zarządu z dnia 5 lutego 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki i zmiany Statutu w związku z emisją Akcji Serii K, 
stanowiąca podstawę ubiegania się o Dopuszczenie Akcji Serii K 

UE Unia Europejska 

UE-27 27 Państw Członkowskich UE: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Bułgaria, 
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy 

Umowa Inwestycyjna Umowa z dnia 21 grudnia 2010 r. dotycząca nabycia przez Spółkę od Emperii 
akcji oraz udziałów w Spółkach Tradis 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Urząd Patentowy Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

USD Dolar amerykański, waluta obowiązująca w Stanach Zjednoczonych Ameryki  

Ustawa o Biegłych Rewidentach Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 
nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649) 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Finansowym 

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 
2006 r. Nr 157, poz. 1119) 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 
2005 r. Nr 183, poz. 1537, ze zm.) 
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Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, ze zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze 
zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od 
Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, ze zm.) 

Ustawa o Podatku od Spadków i 
Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, ze zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 
2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) 

Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Spółki 

Właściwe Osoby (a) osoby posiadające zawodowe doświadczenie w kwestiach inwestycyjnych, o 
których mowa w art. 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 
r. wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach 
Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r., ze zm. 
(„Zarządzenie”) lub (b) podmioty o znacznej wartości netto, o których mowa 
w art. 49(2)(a)-(d) Zarządzenia, lub (c) osoby, którym można w inny zgodny z 
prawem, sposób przekazać Prospekt 

Zarząd Zarząd Spółki 

Zgoda na Dokonanie w Koncentracji Zgoda Prezesa UOKiK wydana Spółce na dokonanie koncentracji w związku z 
zamiarem przejęcia Spółek Tradis lub określająca dodatkowe warunki, na 
jakich taka koncentracja może zostać dokonana 
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SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

Z uwagi na fakt, iż Spółka jest spółką publiczną, której Akcje Istniejące znajdują się w obrocie na rynku 
podstawowym GPW i podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa 
oraz regulacji giełdowych, wskazane poniższe informacje zostały zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie. 
Informacje te pochodzą z dokumentów, które Spółka udostępniła do publicznej wiadomości i przekazała KNF 
przed Datą Prospektu. 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe wraz z odpowiednio opiniami niezależnego biegłego rewidenta z ich 
badania zostały zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie do: 

• skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 
2010 r. oraz do opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania tego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego wraz z raportem uzupełniającym opinię z badania zawartych w skonsolidowanym raporcie 
rocznym Grupy za rok 2010, opublikowanym przez Spółkę w dniu 8 kwietnia 2011 r. (do pkt. V 
„Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”, str. 1/117-117/117, do pkt. III „Opinia Biegłego 
Rewidenta”, str. 1-3 oraz do pkt. IV „Raport biegłego rewidenta”, str. 1-14); 

• skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 
2009 r. oraz do opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania tego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego wraz z raportem uzupełniającym opinię z badania zawartych w skonsolidowanym raporcie 
rocznym Grupy za rok 2009, opublikowanym przez Spółkę w dniu 19 kwietnia 2010 r. (do pkt. V 
„Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”, str. 1/109-109/109, do pkt. III „Opinia Biegłego 
Rewidenta”, str. 1-2 oraz do pkt. IV „Raport biegłego rewidenta”, str. 1-14);  

• skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 
2008 r. oraz do opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania tego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego wraz z raportem uzupełniającym opinię z badania zawartych w skonsolidowanym raporcie 
rocznym Grupy za rok 2008, opublikowanym przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2009 r., (pkt IV 
„Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”, str. 1/93-93/93, pkt. II „Opinia Biegłego Rewidenta”, 
str. 1-2 oraz do pkt. III „Raport biegłego rewidenta”, str. 1-14); oraz 

• skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 marca 2011 r. zawartego w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Eurocash za I kwartał 
2011 r. (do pkt II „Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe”, str. 1/34-34/34, 
opublikowanego przez Spółkę w dniu 13 maja 2011 r. 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.eurocash.pl). 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe zawierają informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów 
Grupy, jej sytuacji finansowej oraz zysków i strat, których zamieszczenie w Prospekcie jest wymagane przez 
Załącznik I (pkt 20.1 – 20.6) do Rozporządzenia 809/2004. Informacje znajdujące się w pozostałych częściach 
skonsolidowanych raportów rocznych Grupy oraz skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy, o których 
mowa powyżej, nie zostały zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie. W ocenie Spółki informacje te nie są 
istotne dla oceny przez akcjonariusza Emperii sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw 
rozwoju Grupy lub też zostały zamieszczone w Prospekcie w innych jego częściach. 

Z zastrzeżeniem wskazanym powyżej, treść strony internetowej Spółki ani treść jakiejkolwiek strony 
internetowej, o której mowa na stronie internetowej Spółki (w tym strony internetowej GPW) nie stanowią 
części Prospektu. 
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UCHWAŁY EMISYJNE I DOPUSZCZENIOWE 

Uchwała Zarządu (wyciąg) 

UCHWAŁA NR 1 

ZARZĄDU SPÓŁKI 

EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOMORNIKACH K. POZNANIA 

z dnia 5 lutego 2010 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu 

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 444 i 446 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 6a Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 21.262.820 zł (słownie: dwadzieścia jeden 

milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych) poprzez emisję nie więcej niż 

21.262.820 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia) 

akcji serii K o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii K”). 

2. Zgodnie z art. 336 § 3 KSH, Akcje Serii K będą emitowane jako akcje na okaziciela. 

3. Emisja Akcji Serii K nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. 

(…) 

§ 2. 

W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Akcji Serii K przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom 

Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki stanowi Załącznik 

nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 3. 

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym 

(rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności związane 

z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

GPW niezwłocznie po ich emisji. 

2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii K oraz o zawarciu przez Zarząd Spółki umowy o rejestracji 

Akcji Serii K w KDPW i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich 

dematerializacją. 

§ 4. 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, § 6 ust. 1 

Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 

„§ 6 Kapitał Zakładowy i akcje. Akcjonariusze 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [156.337.556] PLN ([sto pięćdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści 

siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć] złotych) (…) i dzieli się na: 
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a) 127.742.000 niepodzielnych akcji serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden 

złoty) każda; akcje serii A zostały pokryte majątkiem spółki przekształcanej, tj., Eurocash Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 §1 Kodeksu spółek handlowych; 

b) 3.035.550 niepodzielnych akcji serii B o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) 

każda; akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym; 

c) 2.929.550 niepodzielnych akcji serii C o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) 

każda; akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym; 

d) 830.000 niepodzielnych akcji serii D o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) 

każda; akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym; 

e) 537.636 niepodzielnych akcji serii F o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) 

każda; akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnymi; 

f) [21.262.820][ (…) niepodzielnych akcji serii K o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN 

(jeden złoty) każda; akcje serii K zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym.” 

2. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki zostanie określona przez Zarząd na podstawie art. 310§4 KSH w zw. z art. 431§7 KSH, po wniesieniu 

do Spółki Wkładu Niepieniężnego I lub Wkładu Niepieniężnego II. 

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian 

wynikających z postanowień niniejszej uchwały. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian 

przez sąd rejestrowy. 
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Uchwała Rady Nadzorczej 

UCHWAŁA NR 1 

RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 

EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOMORNIKACH K. POZNANIA 

z dnia 4 lutego 2011 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału 
docelowego 

Zważywszy, że Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w dniu 3 stycznia 2011 r. zgodę na przeprowadzenie przez 
Spółkę transakcji zdefiniowanych jako „Transakcje” w Umowie Inwestycyjnej podpisanej przez Spółkę oraz 
Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie („Emperia Holding") w dniu 21 grudnia 2010 r. („Umowa 
Inwestycyjna") oraz wykonanie przez Spółkę innych czynności opisanych w Umowie Inwestycyjnej, a w 
szczególności, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę udziałów i akcji w spółkach zależnych 
Emperia Holding, które zostały zdefiniowane w Umowie Inwestycyjnej jako "Udziały", na zasadach 
określonych w Umowie Inwestycyjnej. 

Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na przeprowadzenie Transakcji określonych w 
Umowie Inwestycyjnej oraz wykonanie przez Spółkę innych czynności opisanych w Umowie Inwestycyjnej 
oraz w celu realizacji postanowień określonych w Umowie Inwestycyjnej, Rada Nadzorcza Spółki, działając na 
podstawie art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a ust. 2 i 4 Statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę 
na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Nowych Akcji, w tym Nowych Akcji Plus 
(zdefiniowanych w Umowie Inwestycyjnej) oraz na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Nowych Akcji, w tym Nowych Akcji Plus, które będą emitowane przez 
Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego i oferowane do objęcia Emperia Holding (lub jej spółce 
zależnej), na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej. 

§ 2. 

Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę na przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 
ramach kapitału docelowego na zasadach określonych w projekcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału 
zakładowego, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wyraża zgodę na podjęcie wszelkich 
innych czynności wskazanych w projekcie uchwały Zarządu.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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