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Raport bieżący nr 40/2008 
 
Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) zawiadamia że: 
- w dniu 13 sierpnia 2008 r. otrzymał informację od BZ WBK AIB Asset Management Spółka 

Akcyjna (dalej „BZWBK AM”) że w wyniku nabyć akcji rozliczonych w dniu 5 sierpnia 
2008 r. klienci BZWBK AM stali się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z otrzymaną informacją 
przed zwiększeniem udziałów klienci BZWBK AM na rachunkach objętych umowami o 
zarządzanie posiadali 5 859 773 akcje Spółki, co stanowiło 4,50% kapitału zakładowego 
Spółki oraz dawało prawo do 5 859 773 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 
stanowiło 4,50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W dniu 5 sierpnia 2008 r. 
na rachunkach klientów BZWBK AM objętych umowami o zarządzanie znajdowały się 
6 624 215 akcje Spółki, co stanowiło 5,09% kapitału zakładowego Spółki oraz dawało prawo 
do 6 624 215 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,09% liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacją BZWBK TFI zleciło zarządzanie 
portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ WBK AIB Asset Management Spółka 
Akcyjna. 

 
- w dniu 13 sierpnia 2008 r. otrzymał informację od oraz od BZ WBK AIB Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej „BZWBK TFI”) działającego w imieniu 
Arka BZ WBK Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Akcji Środkowej 
i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Stabilnego 
Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Zrównoważony Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego oraz Lukas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanych dalej 
Funduszami), że w wyniku nabyć akcji rozliczonych w dniu 5 sierpnia 2008 r. wymienione 
Fundusze stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z otrzymaną informacją przed zwiększeniem 
udziałów na rachunkach Funduszy znajdowały się 5 776 152 akcje Spółki, co stanowiło 
4,44% kapitału zakładowego Spółki oraz dawało prawo do 5 776 152 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,44% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W 
dniu 5 sierpnia 2008 r. na rachunkach Funduszy znajdowały się 6 540 594 akcje Spółki, co 
stanowiło 5,02% kapitału zakładowego Spółki oraz dawało prawo do 6 540 594 głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,02% liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki. BZWBK TFI zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ 
WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna. 

 
 
 



 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w związku z emisją akcji w ramach Programu 
Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru nowych akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy, ze zmianami, w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 2 z dnia 2 
listopada 2004 r. i Uchwałą nr 1 z dnia 25 listopada 2004 r. opisanego w Prospekcie Emisyjnym 
Eurocash S.A. z 2004 r., zmianie uległa liczba akcji Eurocash. Na dzień 13 sierpnia 2008 r. liczba 
akcji Eurocash wynosiła 131 595 550.  
 
W związku z powyższym, udziały klientów BZWBK AM oraz Funduszy zarządzanych przez 
BZWBK TFI w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki są następujące: 
 
- 6 624 215 akcji Spółki na rachunkach klientów BZWBK AM objętych umowami o 

zarządzanie, stanowi 5,03% kapitału zakładowego Spółki oraz daje prawo do 6 624 215 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,03% liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 

 
- 6 540 594 akcje Spółki na rachunkach Funduszy, stanowią 4,97% kapitału zakładowego 

Spółki oraz dają prawo do 6 540 594 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 
4,97% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 
W związku z możliwym dalszym wzrostem liczby akcji Eurocash, ww. udziały mogą ulec 
zmianie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 70, pkt 1 Ustawy o Ofercie 
 
 
 
 
 


