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Ustęp 1.01  Zawarcie znaczącej umowy ostatecznej. 

23 kwietnia 2012 r., Central European Distribution Corporation („CEDC” lub „Spółka”) zawarła 
umowę sprzedaży papierów wartościowych („Umowa Sprzedaży Papierów Wartościowych”) ze spółką 
Roust Trading Ltd. („Roust Trading”). 

Umowa Sprzedaży Papierów Wartościowych przewiduje realizację trzech zasadniczych transakcji: 

1. objęcie przez Roust Trading (i) 5.714.286 akcji zwykłych Spółki („Akcje Początkowe”) 
o wartości nominalnej 0,01 USD każda („Akcje Zwykłe”), za łączną cenę sprzedaży 30.000.000 USD, tj. 
5,25 USD za jedną akcję, oraz (ii) nowych obligacji o wartości nominalnej 70.000.000 USD („Nowe 
Obligacje”), o oprocentowaniu stałym 3,0% oraz z terminem zapadalności w dniu 18 marca 2013 r. Po 
uzyskaniu zgody akcjonariuszy Spółki oraz po spełnieniu niektórych innych warunków, Spółka (w dniu 30 
stycznia 2013 r. lub po tej dacie) lub Roust Trading (w dniu Zamknięcia Drugiego Etapu Transakcji 
(zdefiniowanego w Umowie Sprzedaży Papierów Wartościowych) lub po tej dacie) może spowodować (x) 
nabycie przez Roust Trading Akcji Zwykłych po cenie 5,25 USD w liczbie umożliwiającej dokonanie 
spłaty pozostałej w danym momencie do spłaty kwoty głównej Nowych Obligacji, powiększonej o narosłe i 
niespłacone odsetki na dzień Zamknięcia Drugiego Etapu Transakcji (zdefiniowanego w Umowie 
Sprzedaży Papierów Wartościowych) („Wymieniane Akcje”), co dałoby liczbę około 13.333.333 Akcji 
Zwykłych, powiększoną o dodatkowe akcje reprezentujące narosłe i niewypłacone odsetki od omawianych 
obligacji na dzień Zamknięcia Drugiego Etapu Transakcji (zdefiniowanego w Umowie Sprzedaży 
Papierów Wartościowych); oraz (y) zbycie przez Roust Trading na rzecz Spółki wszystkich Nowych 
Obligacji; 

2. objęcie przez Roust Trading nowych obligacji o łącznej wartości nominalnej 102.554.000 
USD z terminem zapadalności 31 lipca 2016 r. („Obligacje Odnowione”, ang. rollover notes). Obligacje 
Odnowione będą miały średnie oprocentowanie wynoszące 6,00% (ang. blended interest rate). Przed 1 
stycznia 2014 r., odsetki od Obligacji Odnowionych będą efektywnie wypłacane w postaci Akcji Zwykłych, 
a po upływie tego terminu, w gotówce; oraz 

3. otrzymanie przez Spółkę prawa do wezwania Roust Trading do objęcia obligacji 
z terminem zapadalności 31 lipca 2016 r. o łącznej wartości nominalnej do 107.500.000 USD („Obligacje 
Dodatkowe” ang. backstop notes). Obligacje Dodatkowe będą miały średnie oprocentowanie wynoszące 
6.00% (ang. blended interest rate). Przed 1 stycznia 2014 r., odsetki od Obligacji Dodatkowych będą 
efektywnie wypłacane w postaci Akcji Zwykłych, a po upływie tego terminu, w gotówce. 

Oprócz zwykle obowiązujących warunków zawieszających, zrealizowanie transakcji 
przewidzianych w Umowie Sprzedaży Papierów Wartościowych („Transakcje Finansowania”) jest 
uzależnione od szeregu innych warunków zawieszających, w tym, w odniesieniu do emisji Obligacji 
Odnowionych i Obligacji Dodatkowych, od uzyskania zgody akcjonariuszy Spółki na emisję 
Wymienianych Akcji oraz akcji emitowanych w związku z zapłatą odsetek od Nowych Obligacji, Obligacji 
Odnowionych i Obligacji Dodatkowych. Oczekuje się, że Nowe Obligacje, Obligacje Odnowione i 
Obligacje Dodatkowe będą mogły być rozliczane przez Euroclear S.A./ N.V. 

W przypadku gdyby Umowa Sprzedaży Papierów Wartościowych została rozwiązana po dniu 
Zamknięcia Pierwszego Etapu Transakcji (zdefiniowanego w Umowie Sprzedaży Papierów 
Wartościowych) oraz przed dniem Zamknięcia Drugiego Etapu Transakcji (zdefiniowanego w Umowie 
Sprzedaży Papierów Wartościowych), Roust Trading może, opcjonalnie, odsprzedać Akcje Początkowe 
Spółce po cenie sprzedaży wynoszącej 5,25 USD za jedną akcję. 

Umowa Sprzedaży Papierów Wartościowych podlega rozwiązaniu przez Roust Trading lub Spółkę, 
jeżeli Zamknięcie Pierwszego Etapu Transakcji (zdefiniowane w Umowie Sprzedaży Papierów 
Wartościowych) nie dojdzie do skutku do dnia 1 czerwca 2012 r. lub jeżeli Zamknięcie Drugiego Etapu 
Transakcji (zdefiniowane w Umowie Sprzedaży Papierów Wartościowych) nie dojdzie do skutku do 30 
września 2012 r. Ponadto, Spółce przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Sprzedaży Papierów 
Wartościowych w określonych okolicznościach, w tym w przypadku przyjęcia korzystniejszej oferty 
transakcji z innym podmiotem niezainicjowanej przez Spółkę, po tym jak zgoda akcjonariuszy nie zostanie 
uzyskana na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym wówczas Spółka będzie zobowiązana do zapłaty 
Roust Trading opłaty za rozwiązanie umowy w wysokości 12 mln USD.  



Wpływy z Obligacji Odnowionych zostaną przeznaczone przez Spółkę na odkupienie po wartości 
nominalnej Niepodporządkowanych Obligacji Zamiennych Spółki o oprocentowaniu wynoszącym 3,00% i 
terminie zapadalności w 2013 r. („Obligacje Zamienne”) posiadanych przez Roust Trading lub przez 
podmioty z nim powiązane, o wartości nominalnej 102.554.000 USD. Pozostałe wpływy (po odliczeniu 
kosztów i opłat związanych z transakcją) uzyskane przez Spółkę z realizacji Transakcji Finansowania 
zostaną przeznaczone na odkupienie lub spłatę pozostałych Obligacji Zamiennych. 

Równocześnie z zawarciem Umowy Sprzedaży Papierów Wartościowych, w dniu 23 kwietnia 2012 
r., Spółka zawarła również z Roust Trading umowę dotyczącą ładu korporacyjnego („Umowa dot. Ładu 
Korporacyjnego”), na podstawie której Roust Trading otrzymał różne prawa weta oraz prawa w zakresie 
ładu korporacyjnego w związku z dokonanymi przez siebie inwestycjami w dłużne i udziałowe papiery 
Spółki, w tym prawa weta dotyczące liczebności Rady Dyrektorów Spółki, określonych transakcji 
restrukturyzacyjnych, określonych przejęć lub połączeń z innymi podmiotami, określonych przypadków 
sprzedaży aktywów, określonych emisji akcji, określonego wynagrodzenia w formie akcji dla kierownictwa 
wyższego szczebla, wypłaty dywidendy oraz określonych przypadków wykupu akcji, zaciągnięcia 
określonego zadłużenia, niektórych istotnych zmian w dokumentach założycielskich Spółki oraz niektórych 
odstępstw od rocznego planu nakładów inwestycyjnych Spółki zatwierdzonego przez Radę Dyrektorów 
Spółki. Ponadto Umowa dot. Ładu Korporacyjnego przyznaje Roust Trading prawo wspólnego ze Spółką 
mianowania (oraz odwoływania) osób na niektóre stanowiska wyższej rosyjskiej kadry kierowniczej. 
Umowa dot. Ładu Korporacyjnego przyznaje również Roust Trading prawo do zachowania procentowego 
udziału w Spółce w związku z emisjami udziałowych papierów wartościowych przez Spółkę. Niektóre 
postanowienia w Umowie dot. Ładu Korporacyjnego podlegają rozwiązaniu w przypadku gdy Roust 
Trading lub podmioty z nim powiązane będą posiadały mniej niż 9,0% pozostających w obrocie Akcji 
Zwykłych, a prawa weta przysługujące Roust Trading na mocy Umowy dot. Ładu Korporacyjnego 
wygasną w przypadku, gdy Roust Trading lub podmioty z nim powiązane przeniosą więcej niż 2/3 
będących wówczas w obrocie Nowych Obligacji, Obligacji Odnowionych lub Obligacji Dodatkowych na 
podmioty z nimi niepowiązane. 

Roust Trading uzyskało także prawo powołania do 3 członków Rady Dyrektorów Spółki 
uzależnione od tego, ile procentowo Akcji Zwykłych będzie posiadać Roust Trading. Roust Trading 
wyznaczył pana Alessandro Picchi na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki, co zostało opisane w 
ust. 5.02 poniżej. Roust Trading uzyska prawo do powoływania dwóch dodatkowych członków Rady 
Dyrektorów Spółki, z zastrzeżeniem dalszego nabycia Akcji Zwykłych zgodnie z postanowieniami Umowy 
Sprzedaży Papierów Wartościowych. 

Oprócz tego, w dniu 23 kwietnia 2012 r., Spółka zawarła z Roust Trading umowę o prawach do 
rejestracji („Umowa o Prawach do Rejestracji”). Na mocy Umowy o Prawach do Rejestracji, Roust 
Trading otrzyma prawo do zażądania trzech rejestracji papierów udziałowych będących w posiadaniu 
Roust Trading. Nie jest wymagane od Spółki, aby realizowała więcej niż jedno żądanie rejestracji w 
dowolnym dwunastomiesięcznym okresie. Roust Trading otrzymał także prawo do żądania wcześniejszej 
rejestracji papierów udziałowych (ang. shelf registration) oraz prawo do jednoczesnej rejestracji papierów 
udziałowych w przypadku zainicjowania takiej rejestracji przez inny podmiot (ang. piggyback registration), 
a także prawa do rejestracji związane z Nowymi Obligacjami, Obligacjami Odnowionymi i Obligacjami 
Dodatkowymi. 

W dniu 23 kwietnia 2012 r., Roust Trading otrzymał prawo do złożenia oferty w pierwszej 
kolejności w przypadku proponowanego zbycia powyżej 25% Akcji Zwykłych, których faktycznym 
właścicielem (ang. beneficial owner) jest William V. Carey, Przewodniczący Rady Dyrektorów, Prezes  
i Dyrektor Generalny. Prawo to będzie przysługiwało maksymalnie przez 5 lat. Każde nabycie Akcji 
Zwykłych przez Roust Trading na podstawie omawianej umowy wymaga uzyskania zgody Rady 
Dyrektorów Spółki, zgodnie z zasadami prawa do złożenia oferty w pierwszej kolejności. 

Roust Trading, Russian Standard Corporation oraz Russian Standard-Invest zawarły ze Spółką 
nieodwołalne umowy dotyczące głosowania („Nieodwołalne Umowy dot. Głosowania”), w których każdy 
z Roust Trading, Russian Standard Corporation oraz Russian Standard-Invest wyraził zgodę na głosowanie 
z własnych Akcji Zwykłych, za podjęciem określonych uchwał zatwierdzających Transakcje Finansowania 
oraz uchwał dotyczących niektórych innych kwestii, poddanych pod głosowanie akcjonariuszy Spółki 
podczas dowolnego walnego zgromadzenia Spółki, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Roust Trading, 
Roust Trading nie może głosować z Początkowych Akcji, ani też nie zostanie uznane, że Początkowe 
Akcje są reprezentowane na takim walnym zgromadzeniu Spółki dla potrzeb głosowań dotyczących 



Transakcji Finansowania. Nieodwołalna Umowa dot. Głosowania zawarta przez Russian Standard 
Corporation oraz Russian Standard-Invest podlega rozwiązaniu w momencie przeniesienia wszystkich 
posiadanych przez nie Akcji Zwykłych na rzecz Roust Trading. 

Oprócz tego, każdy z członków Rady Dyrektorów Spółki posiadający akcje Spółki zawarł w dniu 23 
kwietnia 2012 r. z Roust Trading nieodwołalną umowę dotyczącą głosowania (łącznie zwane „Umowami 
dot. Głosowania”), na mocy której taki członek Rady Dyrektorów zobowiązał się do głosowania z 
własnych Akcji Zwykłych, za podjęciem określonych uchwał dotyczących Transakcji Finansowania 
podczas dowolnego walnego zgromadzenia Spółki a także uchwał dotyczących niektórych innych kwestii, 
poddanych pod głosowanie akcjonariuszy Spółki.  

Z chwilą zakończenia Transakcji Finansowania, bez uwzględniania jakichkolwiek akcji 
wyemitowanych w odniesieniu do wypłat z tytułu odsetek z Nowych Obligacji, Obligacji Odnowionych i 
Obligacji Dodatkowych, należy się spodziewać, że Roust Trading i podmioty z nim powiązane będą w 
posiadaniu około 28% Akcji Zwykłych znajdujących się w obrocie. Obliczenie procentowego udziału 
dokonuje się na podstawie 73.127.917 akcji pozostających w obrocie na dzień 18 kwietnia 2012 r., przy 
założeniu emisji Akcji Początkowych i Wymienianych Akcji, z wyłączeniem emisji jakichkolwiek akcji w 
związku z narosłymi i niespłaconymi odsetkami od Nowych Obligacji, ale bez realizowania jakichkolwiek 
opcji. Przy założeniu, że Akcje Początkowe i Wymieniane Akcje, z wyłączeniem emisji jakichkolwiek 
akcji w związku z narosłymi i niespłaconymi odsetkami od Nowych Obligacji, zostałyby wyemitowane 18 
kwietnia 2012 r., to całkowita liczba Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na ten dzień wyniosłaby 
92.175.536. 

Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła Transakcje Finansowania i zmiany do aktu założycielskiego 
Spółki (ang. certificate of incorporation) celem zwiększenia liczebności Rady Dyrektorów Spółki do 
dziesięciu (10) dyrektorów, pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy.  

Powyższy opis Umowy Sprzedaży Papierów Wartościowych, Umowy dot. Ładu Korporacyjnego, 
Umowy o Prawach do Rejestracji, Nieodwołalnych Umów dot. Głosowania oraz  Umów dot. Głosowania 
nie ma być w założeniu wyczerpujący i jest w całości objęty zastrzeżeniem polegającym na odesłaniu do 
Umowy Sprzedaży Papierów Wartościowych, Umowy dot. Ładu Korporacyjnego, Umowy o Prawach do 
Rejestracji, Nieodwołalnych Umów dot. Głosowania oraz  Umów dot. Głosowania, których kopie stanowią 
załączniki do niniejszego raportu oraz są włączone do treści niniejszego raportu przez odesłanie. 

 
Ustęp 2.03 Stworzenie bezpośredniego zobowiązania finansowego lub zobowiązania 

pozabilansowego dla rejestrującego. 

W dniu 23 kwietnia 2012 r, Spółka zawała Umowę Sprzedaży Papierów Wartościowych opisaną w 
ust. 1.01 niniejszego Raportu. Opis Umowy Sprzedaży Papierów Wartościowych oraz transakcji w niej 
zawartych w ust. 1.01 został załączony do niniejszego ust. 2.03 przez odesłanie. 

W przypadku każdej z Nowych Obligacji, Obligacji Odnowionych i Obligacji Dodatkowych termin 
zapadalności może zostać przyspieszony w razie wystąpienia pewnych zwyczajowych przypadków 
naruszenia ich warunków. W razie wystąpienia i trwania jakiegokolwiek przypadku naruszenia, 
oprocentowanie Nowych Obligacji, Obligacji Odnowionych i Obligacji Dodatkowych, odpowiednio, 
wzrośnie o 2,00 punkty procentowe rocznie.  

Oprócz tego, w przypadku każdej z Nowych Obligacji, Obligacji Odnowionych i Obligacji 
Dodatkowych termin zapadalności może zostać przyspieszony w razie wystąpienia przypadków naruszenia 
określonych w Umowie Sprzedaży Papierów Wartościowych, odnoszących się do wypowiedzenia Umowy 
Sprzedaży Papierów Wartościowych zgodnie ze stosownymi postanowieniami w niej zawartymi, oraz do 
naruszenia lub niewykonania określonych postanowień Umowy dot. Ładu Korporacyjnego, w tym między 
innymi, postanowień dotyczących praw reprezentacji w Radzie Dyrektorów Spółki i praw weta 
przysługujących Roust Trading, a uchylanie się od wykonania niektórych umów (ang. repudiation) w 
związku z Transakcjami Finansowania będzie, w każdym przypadku, stanowiło przypadek naruszenia 
warunków i będzie skutkowało przyspieszeniem zapadalności Nowych Obligacji, Obligacji Odnowionych i 
Obligacji Dodatkowych posiadanych przez Roust Trading lub podmioty z nim powiązane.  
 
 
 



Ustęp 3.02 Niezarejestrowana sprzedaż papierów udziałowych. 

W dniu 23 kwietnia 2012 r. Spółka zawarła Umowę Sprzedaży Papierów Wartościowych, o której 
mowa w ust. 1.01 niniejszego Raportu. Opis Umowy Sprzedaży Papierów Wartościowych i transakcji w 
niej przewidzianych określonych w ust. 1.01 jest włączony do niniejszego ust. 3.02 przez odesłanie. 

Spółka jest zdania, że emisja i sprzedaż papierów wartościowych na mocy Umowy Sprzedaży 
Papierów Wartościowych jest wyłączona z obowiązku rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o 
Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. Securities Act of 1933) zgodnie z Regulacją D i Przepisem 506 
uchwalonymi na mocy przedmiotowej ustawy. Spółka dostarczyła określone informacje Roust Trading 
wymagane Regulacją D, która to spółka złożyła określone oświadczenia Spółce poświadczające, że jest 
“akredytowanym inwestorem” (ang. acredited investor), zgodnie z definicją zawartą w Regulacji D. Spółka 
nie podjęła żadnych czynności związanych z pozyskiwaniem inwestorów i reklamowaniem proponowanej 
oferty niepublicznej i nie zaoferowała publicznie żadnych papierów wartościowych w związku z 
proponowaną ofertą niepubliczną. 
 
Ustęp 3.03 Istotne modyfikacje praw Posiadaczy Papierów Wartościowych. 

W dniu 17 kwietnia 2012 r., w związku z zatwierdzeniem Umowy Sprzedaży Papierów 
Wartościowych i umów transakcyjnych, o których w niej mowa, Rada Dyrektorów podjęła uchwałę, że ani 
Roust Trading ani żaden z podmiotów z nim powiązanych nie będzie uznany za Nabywcę (ang. Acquiring 
Person) w rozumieniu Umowy o Przyznaniu Praw (ang. Company’s Rights Agreement) w odniesieniu do 
nabycia Akcji Zwykłych zgodnie z Umową Sprzedaży Papierów Wartościowych i transakcjami jej 
dotyczącymi (w tym Umowy dot. Ładu Korporacyjnego oraz prawa do złożenia oferty w pierwszej 
kolejności opisanego w ust. 1.01). W rezultacie, Roust Trading oraz podmioty z nim powiązane mogą móc 
nabyć do około 28% Akcji Zwykłych znajdujących się w obrocie (plus dodatkowe Akcje Zwykłe w 
związku z płatnością odsetek od Nowych Obligacji, Obligacji Odnowionych i Obligacji Dodatkowych oraz, 
za zgodą Rady Dyrektorów Spółki, prawem do złożenia oferty w pierwszej kolejności opisanym w ust. 
1.01). 
 
Ustęp 5.02 Rezygnacja ze stanowiska przez dyrektorów lub niektórych członków kierownictwa, 

powołanie dyrektorów na stanowisko, powołanie członków kierownictwa na 
stanowisko, porozumienia kompensujące dla niektórych członków kierownictwa. 

(d) Powołanie dyrektora 

W dniu 23 kwietnia 2012 r. Rada Dyrektorów powołała pana Alessandro Picchi na stanowisko 
członka Rady Dyrektorów Spółki. Pan Alessandro Picchi został wyznaczony przez Roust Trading zgodnie 
z ust. 2.1 Umowy dot. Ładu Korporacyjnego.  

Określone relacje i transakcje powiązane  

Zgodnie z Umową dot. Ładu Korporacyjnego, Spółka nie może wprowadzać żadnych zmian do aktu 
założycielskiego lub statutu, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na postanowienia dotyczące wyłączenia 
lub ochrony przed odpowiedzialnością obowiązujące w dniu wejścia w życie Umowy dot. Ładu 
Korporacyjnego na rzecz dyrektorów Spółki, bez uprzedniej pisemnej zgody Roust Trading. 
  

Ponadto, Spółka zawrze z panem Alessandro Picchi umowę o przejęciu odpowiedzialności 
odszkodowawczej (ang. Indemnification Agreement), odpowiadającą wzorowi, który stanowił Załącznik 
10.1 do raportu bieżącego Spółki na Formularzu 8-K, złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i 
Giełd 30 grudnia 2011 r. 
 
Ustęp 9.01. Sprawozdania finansowe i załączniki.  

(d) Załączniki.  
  
   
Nr Załącznik a   Opis 
  

10.1 

 

Umowa Sprzedaży Papierów Wartościowych z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy 
Central European Distribution Corporation i Roust Trading Ltd. 
 



10.2 

 

Umowa dot. Ładu Korporacyjnego z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central 
European Distribution Corporation i Roust Trading Ltd. 
 

10.3 

 

Umowa o Prawach do Rejestracji z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central 
European Distribution Corporation i Roust Trading Ltd. 
 

10.4 
 
 
10.5 
 
 
10.6 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation i Roust Trading Ltd. 
 
Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation i Russian Standard Corporation 
 
Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation i Russian Standard-Invest 
 

99.1 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation, Davidem Bailey’em  i Roust Trading Ltd 
 

99.2 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation, N. Scottem Finem i Roust Trading Ltd. 
 

99.3 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation, Williamem Shanahanem i Roust Trading Ltd. 
 

99.4 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation, Robertem Kochem i Roust Trading Ltd. 
 

99.5 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation, Markusem Siegerem i Roust Trading Ltd. 
 

99.6 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation, Markiem Forysiakiem i Roust Trading Ltd. 
 

99.7 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation, Williamem V. Carey’em  i Roust Trading Ltd. 
 

99.8  Komunikat prasowy z dnia 23 kwietnia 2012 r. 
 

Zabieganie o pełnomocnictwa 

CEDC i niektórzy z jej dyrektorów i członków kierownictwa mogą brać udział w procesie zabiegania o 
pełnomocnictwa u akcjonariuszy w związku z transakcją zgodnie z regulaminem Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd. Informacja na temat dyrektorów i członków kierownictwa CEDC została zawarta 
w ostatecznej informacji dla akcjonariuszy dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożonego do 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 26 marca 2011 r. i w raporcie bieżących Formularz 8-K 
także złożonym do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Akcjonariusze mogą pozyskać informacje na 
temat działalności prowadzonej przez CEDC i jej dyrektorów i członków kierownictwa uczestniczących w 
transakcji, która może być różnić się od tych, które zwykle otrzymują akcjonariusze CEDC zapoznając się 
z informacją dla akcjonariuszy i innymi dokumentami dotyczącymi transakcji, gdy te są składane do 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 

Informacje dodatkowe 

W związku z transakcją, CEDC przygotuje informację dla akcjonariuszy (ang. proxy statement), która 
zostanie złożona w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Po przygotowaniu, ostateczna wersja 



informacji dla akcjonariuszy zostanie przesłana do akcjonariuszy CEDC. ZACHĘCA SIĘ 
AKCJONARIUSZY CEDC DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJĄ DLA AKCJONARIUSZY 
DOTYCZĄCĄ PROPONOWANEJ TRANSAKCJI, PONIEWAŻ DOKUMENT TEN BĘDZIE 
ZAWIERAŁ WAŻNE INFORMACJE. Akcjonariusze CEDC będą mogli uzyskać bezpłatną kopię 
informacji dla akcjonariuszy (gdy zostanie udostępniona) oraz innych istotnych dokumentów złożonych w 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na stronie internetowej Komisji: http:// www.sec.gov. Oprócz 
tego, dokumenty złożone przez CEDC są dostępne w publicznej kancelarii Komisji (ang. SEC’s public 
reference room), mieszczącej się pod adresem 100F Street, N.E. Washington, D.C. 20594.  Akcjonariusze 
CEDC będą także mogli uzyskać bezpłatną kopię informacji dla akcjonariuszy oraz innych istotnych 
dokumentów (gdy zostaną udostępnione) kierując bezpośrednią prośbę do James’a Archbold’a, 
Wiceprezesa, 3000 Atrium Way, 265, Mt. Laurel, NJ 08054, telefon: (856) 273-6980 lub ze strony 
internetowej CEDC, www.cedc.com. 

 
PODPIS 

Zgodnie z wymogami Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r., (ang. Securities 
Exchange Act of 1934) Central European Distribution Corporation poleciła należycie umocowanemu 
pełnomocnikowi podpisanie niniejszego raportu w jej imieniu.  
  

   
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION 
CORPORATION 

 

Podpis: Christopher Biedermann 

Imię i nazwisko: Christopher Biedermann 

Stanowisko: Wiceprezes, Dyrektor Finansowy 

 

Data: 24 kwietnia 2012 r. 
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  
  
Nr Załącznik a   Opis 
  

10.1 

 

Umowa Sprzedaży Papierów Wartościowych z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy 
Central European Distribution Corporation i Roust Trading Ltd. 
 

10.2 

 

Umowa dot. Ładu Korporacyjnego z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central 
European Distribution Corporation i Roust Trading Ltd. 
 

10.3 

 

Umowa o Prawach do Rejestracji z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central 
European Distribution Corporation i Roust Trading Ltd. 
 

10.4 
 
 
10.5 
 
 
10.6 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation i Roust Trading Ltd. 
 
Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation i Russian Standard Corporation 
 
Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation i Russian Standard-Invest 
 

99.1  Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 



Distribution Corporation, Davidem Bailey’em  i Roust Trading Ltd. 
 

99.2 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation, N. Scottem Finem i Roust Trading Ltd. 
 

99.3 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation, Williamem Shanahanem i Roust Trading Ltd. 
 

99.4 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation, Robertem Kochem i Roust Trading Ltd. 
 

99.5 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation, Markusem Siegerem i Roust Trading Ltd. 
 

99.6 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation, Markiem Forysiakiem i Roust Trading Ltd. 
 

99.7 

 

Umowa dot. Głosowania z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawarta pomiędzy Central European 
Distribution Corporation, Williamem V. Carey’em  i Roust Trading Ltd. 
 

99.8  Komunikat prasowy z dnia 23 kwietnia 2012 r. 
 


