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Treść  raportu:

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2010 r. Spółka zawarła umowę na dystrybucję 
napojów alkoholowych na terenie Polski („Umowa Dystrybucyjna”). Stronami umowy, oprócz Spółki, są: jako 
dostawcy, spółki zależne CEDC - Carey Agri International Poland Sp. z o.o., Bols sp. z o.o., Polmos Białystok S.A., 
PWW sp. z o.o. (łącznie „Dostawcy”), a jako dystrybutor Premium Distributors sp. z o.o. 

Z chwilą zawarcia przez Spółkę Umowy Przyrzeczonej, na podstawie której Spółka nabędzie akcje i udziały w 
spółkach zależnych CEDC prowadzących działalność dystrybucyjną („ Nabycie  Dystrybutorów”) (por. raport bieżący 
nr 12/2010), Premium Distributors sp. z o.o. wejdzie w skład Grupy Eurocash. Umowa Dystrybucyjna umożliwi 
Grupie Eurocash dystrybucję produktów oferowanych przez Dostawców i nabywanie na warunkach okreś lonych w 
Umowie Dystrybucyjnej. 

Umowa Dystrybucyjna przewiduje kary umowne, które mogą być płatne przez Dostawców w przypadku 
pogorszenia warunków sprzedaży produktów w stosunku do warunków okreś lonych w Umowie Dystrybucyjnej. W 
chwili obecnej maksymalna wysokość kar umownych nie może zostać okreś lona. Umowa nie uprawnia Spółki do 
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość należnej kary umownej. 

Umowa Dystrybucyjna wejdzie w życie z dniem Nabycia Dystrybutorów i będzie obowiązywać przez okres 6 lat z 
możliwością jej automatycznego przedłużenia na okres dalszych dwóch lat. 

W związku z zawarciem w dniu 2 sierpnia 2010 Umowy Przyrzeczonej na podstawie której Spółka nabyła akcje i 
udziały w spółkach zależnych CEDC prowadzących działalność dystrybucyjną (por. raport bieżący nr 44/2010”), 
zawarta w dniu 8 kwietnia 2010 r. Umowa Dystrybucyjna (por. raport bieżący nr 13/2010) weszła w życie.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Z tytułu Umowy 
Dystrybucyjnej Grupa Eurocash będzie uzyskiwać przychody jak i ponosić koszty. 

Umowa Dystrybucyjna została uznana za umowę znacząca, gdyż przewidywana wielkość obrotów przekroczy 10 % 
wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Eurocash. 
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