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Treść raportu:  

Zarząd spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach („Emitent”) informuje, iż w dniu 

dzisiejszym, tj. 15 września 2017 r., pomiędzy Emitentem, a Argus Retail Holding Limited, 

spółką prawa cypryjskiego, Elbrus Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów 

Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Robertem Kasnerem, Robertem Załęskim oraz 

Stanisławem Sosnowskim („Sprzedający”) została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży 

udziałów („Umowa Przedwstępna”), dotycząca nabycia przez Emitenta od Sprzedających 

100% udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa cypryjskiego Domelius Limited z 

siedzibą w Nikozji („Spółka”), a także przejęcia kontroli nad spółkami zależnymi od Spółki, 

tj. nad Mila Holding S.A. (dawniej: Grupa 700 market-Detal spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A.), Mila S.A. (dawniej: market-Detal spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.j.), Investpol 700 Mila spółka akcyjna spółka jawna oraz „Koja-Mila 

spółka akcyjna” spółka jawna („Transakcja”).  

Wartość transakcji została ustalona na 350 mln zł, przy czym wartość ta nie obejmuje 

wybranych nieruchomości, które nie zostaną nabyte przez Emitenta.  

Zawarcie umowy przyrzeczonej jest uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających 

uzgodnionych w Umowie Przedwstępnej, w szczególności uzyskania przez Eurocash zgody 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedmiotową koncentrację. 

Mila S.A. wraz ze spółkami zależnymi prowadzi sieć sklepów spożywczych w centralnej 

Polsce. Zgodnie z uzyskanymi informacjami na koniec 2016 r. w sieci Mila funkcjonowało 

188 placówek. Sprzedaż sieci Mila w 2016 r. wyniosła 1,49 mld zł, a EBITDA wyniosła ok. 

4,8 mln zł.      

Przejęcie kontroli nad siecią Mila stanowi kolejny element polityki akwizycyjnej Grupy 

Eurocash. Podobnie jak przejęcie sieci sklepów EKO, transakcja zakupu Mila, umożliwia 

dalszy rozwój Grupy Eurocash poprzez wzmocnienie kompetencji w prowadzeniu sprzedaży 

detalicznej oraz możliwości logistycznych pozwalających na poprawę konkurencyjności 

klientów Grupy Eurocash i w konsekwencji potencjalny wzrost przychodów Grupy Eurocash. 

Z tych względów Emitent uznał zawarcie Umowy Przedwstępnej za informacje poufną. 
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