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Zarząd Eurocash S.A. (dalej, „Eurocash”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2006 r., Eurocash 
oraz jej spółki zależne, tj.: Eurocash Franszyza Sp. z o.o. („EC Franszyza”) oraz Eurocash 
Detal Sp. z o.o. („EC Detal”) zawarły z Carment M. Stodółka i Wspólnicy Sp. Jawna, z 
siedzibą w Krośnie (dalej „Carment”) oraz wspólnikami tej spółki, umowy przyrzeczone w 
wykonaniu z umów przedwstępnych, o zawarciu których Eurocash informował w raporcie 
bieżącym nr 16/2006 z dnia 29 kwietnia 2006 r. Na podstawie tych umów:  
 
- Eurocash nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa Carment przeznaczoną do 

prowadzenia działalności hurtowej, która w szczególności polega na zaopatrywaniu sieci 
sklepów detalicznych „Delikatesy Centrum” w towary FMCG, 

- EC Franszyza nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa Carment obejmującą 
franszyzową sieć sklepów detalicznych „Delikatesy Centrum”, 

- EC Detal nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą 30 sklepów własnych 
Carment pod marką „Delikatesy Centrum”.  

 
Dodatkowo, Eurocash zobowiązał się do przyznania wybranym wspólnikom Carment prawa 
objęcia w ramach opcji menedżerskich akcji Eurocash o łącznej wartości 3.500.000 zł, po 
upływie 36 miesięcy od dnia zawarcia umów przyrzeczonych, po średniej cenie akcji Eurocash 
z 30 dni poprzedzających dzień zawarcia umów przyrzeczonych. 
 
Ponadto, zgodnie z odrębnie zawartymi w tym samym dniu umowami, wspólnicy Carment 
zatrudnieni obecnie w Carment, będą prowadzić przez okres 36 miesięcy, jako wspólnicy 
spółki FHC-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, działalność 
detaliczną w 30 sklepach własnych Carment nabytych przez EC Detal (w oparciu o umowy 
franszyzowe i umowę najmu lokali), a także będą świadczyć na rzecz EC Franszyza usługi w 
zakresie prowadzenia bieżącej obsługi oraz ekspansji sieci sklepów „Delikatesy Centrum” w 
oparciu o umowę o świadczenie usług.  
 
 
 
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
 


