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W przypadku składania formularza 8-K w związku z jednoczesnym wykonywaniem przez podmiot składający
raport obowiązków określonych przepisami wskazanymi poniżej należy zaznaczyć właściwą kratkę:
Pisemne zawiadomienia zgodnie z Przepisem 425 na podstawie Ustawy o papierach wartościowych (17 CFR
230.425)
Wnioski składane zgodnie z Przepisem 14a-12 na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17
CFR 240.14a-12)
Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 14d-2(b) na podstawie Ustawy o obrocie papierami
wartościowymi (17 CFR 240.14d-2(b))
Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 13e-4(c) na podstawie Ustawy o obrocie papierami
wartościowymi (17 CFR 240.13e-4(c))

Ustęp 5.02. Odejście dyrektorów lub członków kierownictwa spółki; Wybór dyrektorów; Powołanie
niektórych członków kierownictwa Spółki; Ustalenia dotyczące wynagrodzenia określonych członków
kierownictwa Spółki.
Podpisanie umowy o pracę z panem Bartoszem Kołacińskim, tymczasowym Dyrektorem Finansowym (ang.
„interim Chief Financial Officer”)
Dnia 9 listopada 2012 r. Central European Distribution Corporation („Spółka”) zawarła Tymczasową Umowę o
Pracę (ang. „Interim Employment Agreement”) z panem Bartoszem Kołacińskim. Umowa o Pracę obowiązuje od
dnia 14 września 2012 r. („Data Wejścia w Życie”), który jest dniem, w którym pan Kołaciński został mianowany
na stanowisko tymczasowego Dyrektora Finansowego, jak zostało to ujawnione w raporcie na Formularzu 8-K
złożonym w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. „U.S. Securities and Exchange
Commission”) w dniu 18 września 2012 r. Umowa o Pracę zawiera między innymi następujące postanowienia:
•

Okres obowiązywania Umowy o Pracę z panem Kołacińskim potrwa do wcześniejszej spośród dwóch dat:
do dnia 14 stycznia 2013 r. lub do 30 dni po dniu zatrudnienia w Spółce stałego Dyrektora Finansowego.
Okres ten może zostać przedłużony za porozumieniem stron.

•

Wynagrodzenie podstawowe pana Kołacińskiego w tym okresie wynosi 50 000 PLN miesięcznie.

•

Pan Kołaciński jest uprawniony do otrzymania pod koniec tego okresu premii w wysokości 40 000 PLN
(„Premia”).

•

Pan Kołacinski otrzyma świadczenie kapitałowe w postaci 4000 akcji zwykłych Spółki („Świadczenie
Kapitałowe”), prawa do których uzyska z końcem tego okresu.

•

W ramach dodatkowych świadczeń pan Kołaciński będzie mógł korzystać z samochodu służbowego i
opieki zdrowotnej.

•

W przypadku rozwiązania przez Spółkę stosunku pracy z panem Kołacińskim w innym trybie niż z
określonego Powodu (jak zdefiniowano w Umowie o Pracę), niepełnosprawności lub śmierci, przed datą
zatrudnienia przez Spółkę stałego Dyrektora Finansowego, lub jeśli pan Kołaciński zakończy swoje
zatrudnienie po zajściu określonych zdarzeń bez jego zgody, pan Kołaciński będzie upoważniony do
otrzymania (i) wszystkich naliczonych zobowiązań, (ii) płatności zryczałtowanej w wysokości
wynagrodzenia podstawowego, które zostałoby mu wypłacone, gdyby umowa nadal obowiązywała, (iii)
płatności Premii oraz (iv) nabycia praw do Świadczenia Kapitałowego.

Powyższy opis jest w całości objęty zastrzeżeniem polegającym na odesłaniu do pełnego tekstu Umowy o Pracę,
która jest złożona jako Załącznik 10.1 do niniejszego Raportu na Formularzu 8-K oraz której treść jest włączona do
niniejszego Raportu przez odesłanie.
Ustęp 9.01.

Sprawozdania finansowe i załączniki.

(d) Załączniki.
Nr Załącznika

Opis

10.1

Tymczasowa Umowa o Pracę zawarta z mocą obowiazującą od dnia 14 września 2012 r.
pomiędzy Central European Distribution Corporation a panem Bartoszem Kołacińskim

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 sygnatariuszowi podpisanie
niniejszego raportu w swoim imieniu.
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