
 

 

Raport bieŜący nr: 69/ 2010 

Data sporządzenia: 28.10.2010 r. 

Skrócona nazwa emitenta: EUROCASH 

Temat: Rejestracja warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu 
wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2010 r. 
oraz z dnia 11 sierpnia 2010 r.  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe 

Treść raportu: 

Zarząd spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach („Spółka”), w nawiązaniu do raportu 
bieŜącego nr 66/2010 z dnia 26 października 2010 r., informuje, Ŝe w dniu 27 października 2010 
r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 
dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu dokonanych na podstawie uchwał 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2010 r., w tym w szczególności 
zmiany Statutu Spółki dotyczącej warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki o 
kwotę nie większą niŜ 11.285.056 złotych poprzez emisję nie więcej niŜ 11.285.056 akcji 
zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł kaŜda.  
 
W związku z powyŜszym wartość nominalna warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego, 
po rejestracji, wynosi nie więcej niŜ 15 119 331 zł. 
 
Sąd zarejestrował zmianę statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 7a o następującej treści: 

"§ 7a 
1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyŜszony o nie więcej niŜ 11.285.056 zł 
(jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się 
na nie więcej niŜ 11.285.056 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy 
pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty 
kaŜda. 
2. Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 
powyŜej, 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. 
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą wybrani akcjonariusze spółki Emperia 
Holding S.A. posiadający warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane przez Spółkę na 
podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 25 października 2010 r. 
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w ust. 3 powyŜej, będą 
uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii L w terminie 3 (trzech) dni roboczych od 
dnia objęcia warrantu subskrypcyjnego Serii A, nie później jednak niŜ do dnia 31 marca 2011 r. 
5. Akcje serii L pokrywane będą wkładami niepienięŜnymi w postaci akcji spółki Emperia 
Holding S.A. z siedzibą w Lublinie o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty kaŜda.” 
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Ponadto Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 50/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. 
oraz raportu bieŜącego nr 66/2010 z dnia 26 października 2010 r., informuje, Ŝe w dniu 27 
października 2010 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy KRS dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmian statutu Spółki 
dokonanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 
sierpnia 2010 r. oraz uchwał nr 3 i nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 
października 2010 r.  
 
Rejestracja powyŜszych zmian statutu Spółki nie wpłynęła na zmianę ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
 
Jednocześnie, w związku z trwającym procesem emisji akcji w granicach warunkowego 
podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach poszczególnych programów motywacyjnych 
Spółki wysokość kapitału zakładowego oraz liczby i serii wyemitowanych akcji Spółki, która 
została zarejestrowana przez sąd rejestrowy, nie uwzględnia liczby i serii akcji Spółki 
wyemitowanych po dacie podjęcia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 
11 sierpnia 2010 r. 
 
Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany statutu Spółki wskazane w niniejszym raporcie 
bieŜącym został przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieŜącym nr 67/2010 z dnia 26 
października 2010 r. 
 
ZastrzeŜenie prawne 
 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaŜy ani 
zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki EUROCASH S.A. 
(„Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii 
K Spółki w Polsce oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K oraz praw do 
akcji serii K Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. („Dopuszczenie”) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w 
dniu 8 października 2010 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami do Prospektu oraz 
komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiąŜący dokument 
ofertowy zawierający informacje o Spółce, Ofercie i Dopuszczeniu. Prospekt został opublikowany 
na stronie internetowej Spółki (www.eurocash.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, 
Unicredit CAIB Poland S.A. (www.ca-ib.pl). 
 
Oferta jest skierowana wyłącznie do akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w 
Lublinie („Emperia”) na zasadach określonych w Prospekcie w związku z planowanym 
uzyskaniem w jej wyniku kontroli nad Emperią. 
 
Niniejszy materiał jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty 
sprzedaŜy ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie 
są sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona Ŝadna oferta publiczna papierów wartościowych 
Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 


