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Treść  raportu:

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Eurocash”) informuje, iż w raporcie za 1 kwartał 2010 roku opublikowanym w dniu 12 
maja 2010 roku w wyniku pomyłki pisarskiej w Omówieniu wyników finansowych za 1 kw. 2010 r. pkt 1. 
Podstawowe dane finansowe i operacyjne za 1 kw. 2010 r., błędnie podano dane dotyczące sprzedaży LFL w 
formacie Cash&Carry:
Jest: 
•    Wzrost sprzedaży dla stałej liczby hurtowni dyskontowych Cash&Carry Eurocash (wzrost LFL) z wyłączeniem 
hurtowni Batna wyniós ł 8,12% w porównaniu z 3,88% w 1 kwartale 2009. 
•    Bez uwzględniania kategorii wyrobów tytoniowych oraz kart telefonicznych wzrost sprzedaży dla stałej liczby 
hurtowni (wyłączeniem hurtowni Batna) wyniós ł w 1 kwartale 2010 r. 8,94% w porównaniu z 4,73% w 1 kwartale 
2009. 

Powinno być:
•    Wzrost sprzedaży dla stałej liczby hurtowni dyskontowych Cash&Carry Eurocash (wzrost LFL) z wyłączeniem 
hurtowni Batna wyniós ł 4,39% w porównaniu z 3,88% w 1 kwartale 2009. 
•    Bez uwzględniania kategorii wyrobów tytoniowych oraz kart telefonicznych wzrost sprzedaży dla stałej liczby 
hurtowni (wyłączeniem hurtowni Batna) wyniós ł w 1 kwartale 2010 r. 5,23% w porównaniu z 4,73% w 1 kwartale 
2009. 

Powstałe omyłki mają charakter redakcyjny i nie miały wpływu na ostateczne wyniki finansowe Grupy Eurocash za 
1 kwartał 2010 roku, które zostały obliczone w sposób prawidłowy. W związku z powyższym pozostałe elementy 
korygowanego skonsolidowanego raportu okresowego Eurocash S.A. za 1 kwartał 2010 roku pozostają 
niezmienione.
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