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

Treść  raportu:

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Eurocash”) informuje, że dnia 31 grudnia 2009 r. została zakończona subskrypcja 
akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 1 złotych każda (dalej „Akcje Motywacyjne Serii C”) emitowanych w 
ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z Programem Motywacyjnym (opisanym w 
prospekcie Eurocash z 2004 r. ze zmianami por. Raport 1/2008).

Zarząd Eurocash przedstawia dane dotyczące subskrypcji Akcji Motywacyjnych               serii C:

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Motywacyjnych serii C:
a) data rozpoczęcia subskrypcji: 1 stycznia 2009 r.
b) data zakończenia subskrypcji: 31 grudnia 2009 r.

2) Data przydziału Akcji Motywacyjnych serii C: wydanie obejmowanych Akcji Motywacyjnych Serii C następowało w 
drodze ich rejestracji na rachunkach papierów wartościowych subskrybentów w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 
31 grudnia 2009 r.

3) Liczba Akcji Motywacyjnych serii C objętych subskrypcją: 3.193.550.

4) Stopa redukcji: Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 

5) Liczba Akcji Motywacyjnych serii C na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 2.929.550.

6) Liczba Akcji Motywacyjnych serii C które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 2.929.550.

7) Cena, po jakiej były nabywane Akcje Motywacyjne serii C: 4,32 zł za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcji Motywacyjnych serii C objęte subskrypcją: 105.

9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Motywacyjne serii C w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 105.

10) Ze względu na charakter podwyższenia kapitału zakładowego nie zostały zawarte umowy o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby oferowanych Akcji Motywacyjnych serii C i 
ceny emisyjnej: 12 655 656,00 zł,

12) Koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Motywacyjnych serii C:

Emisja akcji serii C została przeprowadzona w oparciu o prospekt emisyjny z 2005 roku dotyczący emisji akcji 
serii A, B i C. W związku z powyższym koszty emisji akcji serii C w zdecydowanej większości zostały poniesione w 
momencie przeprowadzenia emisji akcji serii A oraz zostały ujęte w kosztach podanych do publicznej wiadomości 
w raporcie bieżącym nr 22/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. 

Dodatkowe koszty związane z emisją akcji serii C wynios ły 242 975,32 zł, w tym:
- obs ługi Programu Motywacyjnego przez Powiernika: 236 368,66 zł;  
- opłat związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C do obrotu giełdowego 6 606,66 zł.

Koszty emisji Akcji Motywacyjnych serii C poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki pomniejszyły
kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki ceny emisyjnej Akcji Motywacyjnych ponad ich wartość nominalną.

W sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z  Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, koszty 
te zostały ujęte jako koszty finansowe a po zakończeniu wykupu będą zaliczone do kapitału zapasowego.

13) Średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Motywacyjną serii C wyniós ł 0,083 zł.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i  Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-01-14 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu
2010-01-14 Jacek Owczarek Członek Zarządu
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