
BŁĄD! NIEZNANA NAZWA WŁA ŚCIWO ŚCI DOKUMENTU.   

RAPORT BIEśĄCY Nr 54/2011 

Data sporządzenia: 21.12.2011 

 

Temat:  

Podpisanie Ugody i zmian do Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Eurocash S.A. i Emperia Holding 
S.A. – znaczaca umowa  

 

Informacja:  

W nawiązaniu do raportów nr. 1/2011 oraz 48/2011, Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w 
Komornikach (dalej „Eurocash” lub „Spółka”) informuje, iŜ w dniu 21 grudnia 2011 r. Eurocash 
podpisał z Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie („Emperia”) oraz spółką zaleŜną 
Emperia – P1 sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie („P1”) (zwane dalej łącznie „Stronami”) ugodę i 
zmiany do Umowy Inwestycyjnej” (dalej „Ugoda”). Umowa Inwestycyjna z dnia 21 grudnia 
2010 r. zawarta pomiędzy Eurocash i Emperia oraz Ugoda zwane są dalej Dokumentami 
Transakcji.  

Zgodnie z postanowieniami Dokumentów Transakcji w dniu 21 grudnia 2011 r. roku („Dzień 
Zamknięcia Transakcji”) Eurocash nabył od P1 Udziały w Spółkach Dystrybucyjnych (zgodnie 
z definicjami zawartymi w raporcie bieŜącym nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. i opisem 
zawartym w tabeli poniŜej) prowadzących działalność obejmującą hurtową dystrybucję 
artykułów spoŜywczych, jak równieŜ detaliczne sieci franczyzowe, za cenę w kwocie 
1.095.575.885 (jeden miliard dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 
osiemset osiemdziesiąt pięć) złotych („Transakcja”). Zapłata ceny za Udziały oraz uzyskanie 
przez Eurocash tytułu prawnego do Udziałów nastąpiło w Dniu Zamknięcia Transakcji.  

 

Nazwa spółki Udział ( Eurocash 
w kapitale 
zakładowym spółki 

Wartość 
nominalna 
udziału/ 
akcji 

Udział Eurocash w głosach 
na walnym zgromadzeniu/ 
zgromadzeniu wspólników 

Euro Sklep S.A. 100% 410 100% 

Detal Koncept sp. z o.o. 100% 500 100% 

Lewiatan Zachód sp. z o.o. 100% 600 100% 

Lewiatan Północ sp. z o.o. 100% 500 100% 

Tradis sp. z o.o. 100% 500 100% 

Drogerie Koliber sp. z o.o. 100% 500 100% 

Lewiatan Holding S.A. 66,61% 1 71,17% 

Partnerski Serwis Detaliczny S.A. 100% 1 100% 

Lewiatan Opole sp. z o.o. 100% 500 100% 

Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o. 81,43% 2.000 81,43% 

DEF sp. z o.o. 100% 500 100% 

AMBRA sp. z o.o. 100% 500 100% 

Lewiatan Podlasie sp. z o.o. 100% 1.000 100% 
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Lewiatan Śląsk sp. z o.o. 100% 1.000 100% 

Lewiatan Kujawy sp. z o.o. 100% 1.000 100% 

Lewiatan Orbita sp. z o.o. 100% 500 100% 

Gama Serwis sp. z o.o. 100% 650 100% 

 

Przed Dniem Zamknięcia Transakcji Eurocash nie posiadał Ŝadnych akcji (udziałów) w Spółkach 
Dystrybucyjnych.  

Na mocy podpisanej Ugody Strony zrzekły się wzajemnie roszczeń w związku z okolicznościami 
związanymi z oświadczeniem o odstąpieniu przez Emperia oraz P1 od Umowy Inwestycyjnej o 
których Strony informowały w raportach bieŜących: 

• Eurocash w raportach nr 41/2011, 45/2011, 46/2011, 52/2011;   

• Emperia w raporcie nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. 

W dniu podpisania Ugody Trybunał ArbitraŜowy rozpoznający spór pomiędzy Eurocash a 
Emperia i P1 powstały na gruncie Umowy Inwestycyjnej umorzył postępowanie arbitraŜowe. 

W związku z przeprowadzoną Transakcją nastąpił upadek zabezpieczenia roszczenia udzielonego 
przez Sąd Okręgowy w Lublinie postanowieniem z dnia 2 września 2011 r. (zob. raport bieŜący 
Eurocash nr 45/2011). 

Eurocash sfinansował tę akwizycję z kredytu zaciągniętego na podstawie umowy kredytowej, o 
której Spółka poinformowała w raporcie bieŜącym nr 53/2011 w kwocie 1.070.000.000 złotych 
oraz ze środków własnych. 

Inwestycja Eurocash w Udziały ma charakter inwestycji długoterminowej 

Wartość Transakcji przekracza poziom 10 % wartości przychodów ze sprzedaŜy grupy 
kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co - zgodnie z par. 2 
ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim - kwalifikuje Ugodę do kategorii umów znaczących w 
rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt. 44 Rozporządzenia oraz nabywane Udziały do kategorii aktywów o 
znacznej wartości w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt. 45 Rozporządzenia. 

Emperia, P1 i Eurocash i ich podmioty zarządzające i nadzorujące nie są ze sobą powiązane. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  
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Current report No.: 54/2011 

Date:   21 December 2011  

Subject: Settlement and Amendments to Investment Agreement between 
Emperia Holding S.A. and Eurocash S.A. – conclusion of the 
significant agreement 

 

Report body: 

In reference to current report no. 1/2011 and 48/2011, The Management Board of Eurocash S.A. 
with its registered office in Komorniki (“Eurocash” or „Company”),  hereby informs that on 21 
December 2011 Eurocash has entered into Settlement and Amendments to Investment Agrement 
dated 21 December 2010 (hereinafter referred to as “Settlement”) with (i) Emperia Holding S.A. 
with its registered office in Lublin („Emperia”) and with (ii) Emperia’s subsidiary – P1 sp. z o.o. 
with its registered office in Lublin („P1”), hereinafter referred to jointly as “Parties” . Investment 
Agreement between Eurocash and Emperia dated 21 December 2010 and Settlement are 
hereinafter referred to jointly as “Transaction Documents”.  

On the basis of Transaction Documents on 21 December 2011 („Transaction Closing Date”) 
Eurocash has acquired from P1, stakes in Distribution Companies (as defined in current report 
no.  1/2011 dated 3 January 2011 as well as described in table below) conducting wholesale 
distribution of FMCG products, as well as retail franchise network for a price of  PLN 
1.095.575.885 (say: one billion ninety five millions five hundred seventy five thousands and 
eiight hundred eighty five PLN) in cash („Transaction”). The payment of the above mentioned 
purchase price by Eurocash as well as transfer of legal ownership titles to Eurocash was 
completed on  the Transaction Closing Date.  
 

Company’s Name Eurocash’s 
participation in 

capital 

Nominal value of 
stake / share 

Eurocash’s 
participation  in 
total number of 

votes 

Euro Sklep S.A. 100% 410 100% 

Detal Koncept sp. z o.o. 100% 500 100% 

Lewiatan Zachód sp. z o.o. 100% 600 100% 

Lewiatan Północ sp. z o.o. 100% 500 100% 

Tradis sp. z o.o. 100% 500 100% 

Drogerie Koliber sp. z o.o. 100% 500 100% 

Lewiatan Holding S.A. 66,61% 1 71,17% 

Partnerski Serwis Detaliczny S.A. 100% 1 100% 

Lewiatan Opole sp. z o.o. 100% 500 100% 

Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o. 81,43% 2.000 81,43% 

DEF sp. z o.o. 100% 500 100% 

AMBRA sp. z o.o. 100% 500 100% 

Lewiatan Podlasie sp. z o.o. 100% 1.000 100% 
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Lewiatan Śląsk sp. z o.o. 100% 1.000 100% 

Lewiatan Kujawy sp. z o.o. 100% 1.000 100% 

Lewiatan Orbita sp. z o.o. 100% 500 100% 

Gama Serwis sp. z o.o. 100% 650 100% 

 

Prior to the Transaction Closing Date, Eurocash has not owned any shares / stakes in Distribution 
Companies.  

On the basis of Settlement,  Parties have waived any mutual claims resulting  from Emperia’s and 
P1’s statement on rescinding Investment Agreement – on wchich Parties informed already in 
current reports: 

• Eurocash - in current reports no: 41/2011, 45/2011, 46/2011, 52/2011;   

• Emperia - in current report no 47/2011 dated 9 August 2011; 

On the day of concluding Settlement, Arbitration Tribunal has terminated its arbitration 
proceeding aimed at ruling the dispute between Eurocash, Emperia and P1 in reference to 
Investment Agreement. 

As a result of Transaction completion, the injunction ruled by Circuit Court in Lublin on 2 
September 2011 to secure potential Eurocash’ claims (Eurocash current report no 45/2011) has 
collapsed. 

Eurocash has financed this acquisition from bank loan amounting to PLN 1.070.000.000 on 
which Eurocash informed in current report no 53/2011 dated 21 December 2011, as well as from 
own funds.  

Eurocash’s acquisition of Distribution Companies is a long-term investment. 

The Transaction value exceeds 10% of the value of the sales revenues of the Eurocash’s capital 
group for the last four business quarters which, in accordance with Section 2.2 of the Ordinance 
of the Minister of Finance dated 19 February 2009 concerning current and interim information to 
be disclosed by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent information 
required by the law of a country that is not a member state, qualifies the Transaction as a 
significant agreement within the meaning of Section 2.1.44 of the Ordinance. 

Emperia, P1 and Eurocash as well as their managing and governing entities are not related to 
each other.  

 

 

Legal basis: 

Legal basis: Section 56.1.2 of the Act on Public Offering dated 29 July 2005, in reference to 
section 5.1.1 of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 concerning 
current and interim information to be disclosed by issuers of securities and the conditions for 
recognising as equivalent information required by the law of a country that is not a member 
state. 

 


