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Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie udzielenia zabezpieczenia roszczenia w związku z 
Umową Inwestycyjną pomiędzy Emperia Holding S.A. i Eurocash S.A. 
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach („Eurocash”) informuje, Ŝe w dniu 2 września 2011 roku otrzymał 
postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash 
dochodzonego w przyszłym procesie arbitraŜowym o ustalenie istnienia stosunku prawnego wynikającego z  
zawartej pomiędzy Eurocash S.A. oraz Emperia Holding S.A. w dniu  21 grudnia 2010 r. umowy inwestycyjnej oraz 
Ŝe cena za udziały  i akcje zdefiniowana w art. 7.8 umowy inwestycyjnej z dnia 21 grudnia 2010r. zawartej pomiędzy
Eurocash S.A. oraz Emperia Holding S.A jest równa Wartości Bazowej skorygowanej zgodnie z art. 7.9 Umowy, na 
czas do upływu jednego miesiąca od daty prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie uznania 
wyroku, który zapadnie w przyszłym sporze arbitraŜowym z powództwa Eurocash przeciwko obu obowiązanym, 
poprzez:
(a)    zakazanie P1 Sp. z o.o. (zwana dalej P1) zbywania udziałów i akcji naleŜących do P1 w następujących 
spółkach: 

(i)    Tradis Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie;

(ii)    Detal Koncept Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie;

(iii)    Lewiatan Zachód Spółka z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim;

(iv)    Lewiatan Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

(v)    Drogerie Koliber Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach;

(vi)    Euro Sklep S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej; oraz

(vii)    Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie,

    a akcje i udziały te zwane są dalej łącznie „Udziałami”, a akcje wskazane powyŜej zwane są dalej łącznie 
„Akcjami”);

(b)    zakazanie spółce P1 obciąŜania jakimikolwiek prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi Udziałów i Akcji:

(c)    zakazanie Emperia oraz spółce P1 odbierania  z depozytu notarialnego:

(i)    dokumentów akcji imiennych spółki Euro Sklep S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej; 
(ii)    dokumentów akcji zwykłych imiennych spółki pod Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie

zdeponowanych zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Eurocash S.A. oraz Emperia 
Holding S.A. w dniu  21 grudnia 2010r. 

Zgodnie z ww. postanowieniem, sąd wyznaczył Eurocash 14 dniowy termin do wniesienia pisma wszczynającego 
postępowanie arbitraŜowe w zakresie ww. roszczenia, pod rygorem upadku zabezpieczenia. 
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