
 
 
 

 

 
KOMISJA PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH I GIEŁD 

STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 
Waszyngton, DC 20549 

 
FORMULARZ 8-K 

 
RAPORT BIEŻĄCY 

W TRYBIE UST. 13 LUB UST. 15(d) USTAWY 
O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 R. 

 
Data raportu 

 (Termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem) 
21 listopada 2012 r. 

 
_______________ 

 
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION 

(Dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego raport) 
 
 

DELAWARE 
(Stan lub inne miejsce 

utworzenia/zawiązania) 

001-35293 
(Numer w ewidencji 

Komisji) 

54-1865271 
(Podatkowy numer 

identyfikacyjny 
pracodawcy IRS) 

 
3000 Atrium Way, Suite 265  
Mount Laurel, New Jersey 

 (Adres głównej siedziby organu wykonawczego podmiotu składającego 
raport) 

08054 
 (Kod pocztowy) 

 
(856) 273-6980 

(Numer telefonu podmiotu składającego raport, wraz z numerem kierunkowym) 
_______________ 

 
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)) 

 
 

  



 
 

Ust. 8.01.  Inne zdarzenia 
 

W dniu 21 listopada 2012 roku Komitet Specjalny Rady Dyrektorów Central European Distribution 
Corporation („CEDC”) wystosował do pana Marka Kaufmana list stanowiący odpowiedź na jego list do 
Rady Dyrektorów CEDC z dnia 14 listopada 2012 roku i jego list do Rady Dyrektorów i Komitetu 
Specjalnego z dnia 19 listopada 2012 roku. 

Kopia listu od Komitetu Specjalnego do dr Kaufman stanowi Załącznik 99.1 do niniejszego raportu 
bieżącego na Formularzu 8-K. 
  
Ust. 9.01. Sprawozdanie finansowe i załączniki.  

 (d) Załączniki. 

  

Załącznik nr Opis 
  
99.1 List do pana Marka Kaufmana od Komitetu Specjalnego CEDC z dnia 21 

listopada 2012 roku 

 

 
  



 
 

PODPIS 

 
Zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi z 1934 r. (ang. Securities 
Exchange Act of 1934) Central European Distribution Corporation zapewniła podpisanie 
niniejszego raportu w swoim imieniu przez należycie umocowanego sygnatariusza. 

 
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION 
CORPORATION 
 

 
  
Podpis:  /-/ David Bailey 
  David Bailey 
  Tymczasowy Dyrektor Generalny 

Data: 21 listopada 2012 roku  



 
 

Tłumaczenie z języka angielskiego 
wyłącznie dla celów informacyjnych 

 
 

 
 

 
 

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION 
www.cedc.com 

 
ul. Bobrowiecka 6 3000 Atrium Way, Suite 265 
02-728 Warszawa, Polska Mt. Laurel, NJ 08054 
Telefon: 48-22-488-3400 Telefon: (856) 273-6980 
Faks: 48-22-488-3410 Faks: (856) 273-6996 

21 listopada 2012 roku 

 

Szanowny Panie,  

Niniejszy list stanowi odpowiedź na Pana listy do Rady Dyrektorów i Komitetu Specjalnego z  
dnia 14 i 19 listopada 2012 roku. Tak się składa, że Pana list z dnia 14 listopada został 
wystosowany w niecałe 24 godziny po liście Russian Standard oraz zanim otrzymał Pan 
jakąkolwiek odpowiedź od Komitetu Specjalnego, a Pana list z dnia 19 listopada nie zawiera 
żadnej znaczącej propozycji. 

Zanim przystąpimy do wyjaśnienia bardzo ważnych błędów i nieścisłości zawartych w Pana 
listach i odpowiemy na Pana żądanie dotyczące członkostwa w Radzie Dyrektorów, chcemy 
podkreślić trzy kwestie: po pierwsze Komitet Specjalny nie jest zainteresowany wzmocnieniem 
ani trwałością swojej pozycji; po drugie Komitet Specjalny CEDC działa w interesie wszystkich 
akcjonariuszy (ang. „stakeholders”) CEDC i po trzecie, jeżeli Russian Standard chce przejąć 
pełną kontrolę nad CEDC z wyłączeniem innych akcjonariuszy, Russian Standard powinna 
przedstawić ofertę wykupu Spółki lub zaproponować zdecydowaną i wiążącą ofertę wsparcia 
Spółki w rozwiązaniu jej kwestii finansowych. 

Pana wniosek o miejsce w Radzie Dyrektorów CEDC. 

Kilku z nas miało możliwość współpracowania z Panem w ostatnich miesiącach, gdy zasiadał 
Pan w Komitecie CEDC ds. Nadzoru nad Rosją (ang. „CEDC’s Russia Oversight Committee”). 
W rezultacie tej współpracy, gdy w październiku tego roku Komitet ds. Nominacji i Ładu 
Korporacyjnego opracowywał swoją listę kandydatów na roczne walne zgromadzenie 
akcjonariuszy, Komitet mógł dokonać oceny Pana kwalifikacji na podstawie bezpośredniej 
wiedzy. Po starannym rozważeniu, Komitet ds. Nominacji i Ładu Korporacyjnego zagłosował za 
zaleceniem Radzie Dyrektorów CEDC niewłączania Pana na listę kandydatów. Zgodnie 



 
 

z zaleceniem Komitetu ds. Nominacji i Ładu Korporacyjnego Rada Dyrektorów zagłosowała 
jednogłośnie (łącznie z naszym Przewodniczącym, Panem Tariko oraz pozostałymi dwoma 
osobami wyznaczonymi przez Russian Standard) za listą kandydatów, nieuwzględniającą Pana 
kandydatury. W trakcie tych rozważań zwrócił się Pan do Wiceprzewodniczącego, aby wyłączyć 
Pana z kandydowania. Takie były fakty i taka była chronologia zdarzeń związanych z tą sprawą. 
Jesteśmy przekonani, że te fakty nie powinny być pominięte przez Pana w Pana liście ani 
w dokumentach złożonych przez Pana w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych 
i Giełd. 

Był Pan znakomitym biznesmenem i właścicielem prowadzącej działalności w branży napojów 
alkoholowych w Rosji, spółki Whitehall, która została sprzedana CEDC, ale niekoniecznie 
powoduje to, że jest Pan w tym momencie idealnym kandydatem na niezależnego członka Rady 
Dyrektorów CEDC. Takie było zdanie Komitetu ds. Nominacji, Komitetu Specjalnego i Rady 
Dyrektorów (w tym naszego Przewodniczącego, Pana Tariko) i prosimy Pana o poszanowanie 
tego zdania. 

Pana wkład na rzecz CEDC w Rosji. 

Chociaż twierdzi Pan inaczej, w ciągu minionego roku CEDC aktywnie współpracowała z Panem 
i innymi głównymi akcjonariuszami, z zadowoleniem witając wszelką istotną pomoc 
proponowaną nam w tym trudnym okresie. W tym celu w różnych momentach w minionym roku 
korzystaliśmy z Pana doświadczenia. Na przykład, gdy Russian Standard nalegała, aby CEDC 
zażądała rezygnacji swojego Dyrektora Generalnego (ang. „CEO”) w związku z kwestiami 
dotyczącymi przekształcenia sprawozdań finansowych, zwróciliśmy się do Pana jako doradcy, 
aby wsparł Pan naszą działalność w Rosji, i przystąpił Pan do Komitetu ds. Nadzoru nad Rosją. 
Poza tym, jak Panu wiadomo, tymczasowy Dyrektor Generalny rozważał zaproszenie Pana do 
bardziej aktywnego działania na rzecz wsparcia CEDC w odniesieniu do działalności Whitehall, 
a ponadto tymczasowy Dyrektor Genralny i Komitet Specjalny zaproponowali tymczasowemu 
Prezesowi (ang. „President”), Panu Tariko rozważenie poproszenia Pana o przejęcie 
odpowiedzialności wykonawczej za Whitehall. Wydaje się nam dziwne, że nie poruszył Pan tej 
kwestii i zadecydował o nieuwzględnieniu jej w swoim liście ani w dokumentach złożonych 
w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jest to również kwestia, o której 
kilkukrotnie wspominaliśmy Panu Tariko, jako tymczasowemu Prezesowi CEDC, ale jak dotąd 
wydaje się, że nie jest on zainteresowany rozpatrzeniem tego pomysłu. 

CEDC mogłaby skorzystać z Pana pomocy w Rosji w odniesieniu do działalności Whitehall 
i zachęcamy Pana i naszego tymczasowego Prezesa do ustalenia najlepszego sposobu 
wykorzystania Pana silnych stron. 

Zapewnienie powrotu Russian Standard do stołu. 

Wyraża Pan uzasadnione dotyczące ceny akcji CEDC i braku postępów w zakresie 
zabezpieczenia zobowiązań Russian Standard dotyczących finansowania. Dzielimy Pana obawy 
i frustrację. Prosimy Pana o pomoc w zapewnieniu powrotu Russian Standard do stołu 
negocjacyjnego lub wsparciu CEDC przy rozważaniu dostępnych alternatyw. 

Stały Dyrektor Generalny i stały Dyrektor Finansowy. 

Utrzymuje Pan, że ma Pan obawy dotyczące CEDC i poszukiwania stałego Dyrektora 
Generalnego i stałego Dyrektora Finansowego – my również. Mimo naszych starań nasz 
tymczasowy Prezes – chociaż deklarował on rozległą sieć kontaktów – nie przedstawił nawet 



 
 

jednego kandydata spoza Spółki. Z zadowoleniem przyjmiemy Pana rekomendacje w procesie 
poszukiwania i zachęcamy, aby przedstawił Pan Russian Standard do zrobienia tego samego. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

W swoim liście w zasadzie wzywa Pan do zwołania specjalnego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy, co wymaga zachowania zgodności z zasadami i przepisami obowiązującymi 
amerykańską spółkę publiczną. Podobnie jak Pan, pragniemy zorganizować walne zgromadzenie 
akcjonariuszy i wspieramy dalszy dialog. Jak Panu wiadomo, zamierzamy zwołać Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy bezzwłocznie po sfinalizowaniu przez amerykańską Komisję 
Papierów Wartościowych i Giełd przeglądu naszej wstępnej informacji dla akcjonariuszy (ang. 
„Preliminary Proxy Statement”). Niestety, Pana listy oraz list Russian Standard, a także pewne 
ujawnione przez te listy trudne kwestie dotyczące zachowania Pańskiego i zachowania Russian 
Standard, mogą utrudnić przegląd prowadzony przez amerykańską Komisję Papierów 
Wartościowych i Giełd. Jesteśmy jednak zaangażowani na rzecz organizacji Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy możliwie najszybciej, jak pozwolą na to organy nadzoru i będzie to 
właściwe forum do rozmów pomiędzy akcjonariuszami. 

* * * 

Podsumowując, chcielibyśmy potwierdzić nasze zaangażowanie na rzecz CEDC i wszystkich 
zainteresowanych akcjonariuszy. Nasz plan działania i nasze zobowiązanie nakreślone zostały 
w liście otwartym do akcjonariuszy i obligatariuszy. Prosimy Pana o wsparcie nas, 
w szczególności w odniesieniu do wznowienia rozmów z Russian Standard. 

 

Z poważaniem, 
 
 
Komitet Specjalny 
 
 
N. Scott Fine (Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów) 
David Bailey (Członek Rady Dyrektorów i tymczasowy dyrektor generalny) 
Marek Forysiak (Członek Rady Dyrektorów) 
Robert Koch (Członek Rady Dyrektorów) 
Markus Sieger (Członek Rady Dyrektorów) 

 


