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Wykup obligacji serii C. Nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę. 
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 
KDWT z 2006 roku wprowadzonym uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCASH S.A. z dnia 
25 kwietnia 2006 r. (vide raport bieżący nr 13/2006  dnia 26 kwietnia 2006 r.) informuje, że w wyniku realizacji 
uprawnień posiadaczy obligacji serii C wyemitowanych przez Spółkę, EUROCASH S.A. w dniu 6 kwietnia 2010 r. 
dokonała wykupu 415.000 sztuk (s łownie: czterysta piętnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 grosz 
każda z obligacji. 
Na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCASH S.A. z dnia 25 kwietnia  2006 r. 
Spółka wyemitowała łącznie 415.000 imiennych Obligacji Serii C, każda o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz, z 
których każda uprawniała do subskrybowania i objęcia 2 (dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii D, każda o 
wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. 

Łączna wartość nominalna emisji Obligacji Serii C wynios ła 4.150 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt) złotych.

Zgodnie z §. 2 ust. 5 powołanej uchwały nr 17, wykup obligacji przez Spółkę miał nastąpić w dniu 5 kwietnia 2010 
r. poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji Serii C.

W dniu 6 kwietnia 2010 r., Spółka dokonała wykupu 415.000 sztuk (s łownie: czterysta piętnaście tysięcy) sztuk 
obligacji serii C, a łączna wartość świadczenia pieniężnego z tytułu wykupu wszystkich obligacji serii C wynios ła 
4.150,00 zł. (cztery tysiące sto pięćdziesiąt). Średnia cena nabycia jednej obligacji serii C wynios ła 1 grosz. 

Nabycie obligacji serii C nastąpiło w celu ich umorzenia. 
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