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(856) 273-6980  
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W razie składania Formularza 8-K w związku z jednoczesnym wykonywaniem przez podmiot składający 
raport obowiązków określonych przepisami wskazanymi poniżej należy zaznaczyć właściwe pole:  
  

� Pisemne zawiadomienie zgodnie z Zasadą 425 na podstawie Ustawy o papierach wartościowych 
(17 CFR 230.425)  

  

� Wnioski składane zgodnie z Zasadą 14a-12 na podstawie Ustawy o giełdzie papierów wartościowych 
(17 CFR 240.14a-12)  

  

� Zawiadomienie przedwstępne zgodnie z Zasadą 14d-2(b) na podstawie Ustawy o giełdzie papierów 
wartościowych (17 CFR 240.14d-2(b))  
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� Zawiadomienie przedwstępne zgodnie z Zasadą 13e-4(c) na podstawie Ustawy o giełdzie papierów 
wartościowych (17 CFR 240.13e-4(c))  

 
 

Rozdział 2.02. Wyniki działalności i sytuacja finansowa  

W dniu 25 lutego 2013 roku Central European Distribution Corporation („CEDC”) i jej spółka 
zależna CEDC Finance Corporation International, Inc. ogłosiły oferty wymiany do posiadaczy 
niewykupionych Niepodporządkowanych Obligacji Zamiennych z terminem wykupu w roku 2013 oraz 
Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych z terminem wykupu w roku 2016 zgodnie z 
Dokumentem Ofertowym (ang. Offering Memorandum), Propozycją Zmiany Warunków Emisji (ang. 
Consent Solicitation) i Oświadczeniem Informacyjnym (ang. Disclosure Statement) z dnia 25 lutego 2013 
roku („Dokument Ofertowy”), które stanowią Załącznik (a)(1)(i) do formularza Schedule TO złożonego w 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 25 lutego 2013 roku. 

Dokument Ofertowy zawiera następujące informacje, które nie zostały wcześniej opublikowane:  

„Informacja handlowa za IV kwartał 2012 roku 

Poniżej przedstawiono omówienie obrotów w czwartym kwartale 2012 roku na podstawie danych 
operacyjnych, które nie były badane przez biegłego rewidenta. 

W czwartym kwartale 2012 roku obserwowano stałą poprawę działalności CEDC przy spadku 
obrotów o 1% w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku (z uwzględnieniem skutków istotnego 
obniżenia zapasów dystrybutorów w grudniu w stosunku do czwartego kwartału 2011 roku), umiarkowany 
wzrost przychodów w porównaniu do czwartego kwartału 2011 roku oraz wzrost sprzedaży detalicznej 
względem czwartego kwartału 2011 roku. W Rosji i w Polsce podstawowe marki (takie, jak Parliament) 
wykazały wzrost sprzedaży w czwartym kwartale 2012 roku w porównaniu do tego samego okresu roku 
2011, zgodnie z naszą strategią inwestowania w najważniejsze marki o wysokich marżach. 1% spadek 
obrotów w stosunku do ubiegłego roku był głównie spowodowany spadkiem sprzedaży tanich marek 
wódek o niskich marżach w Rosji. 

Udział w rosyjskim rynku wódki wykazał jedynie niewielki spadek pomimo dużych wzrostów cen i 
istotnych redukcji rabatów, a także wzrost rentowności operacyjnej. W Polsce udział w rynku wódki był 
relatywnie stabilny, a zysk operacyjny wzrósł w czwartym kwartale 2012 roku w porównaniu z 
analogicznym okresem roku 2011. Działalność na rynku wina w Rosji została ograniczona z uwagi na 
stratę umów z Moet i Mondoro – wyłączając skutki wynikające z utraty tych kontraktów wielkość 
sprzedaży wzrosłaby, natomiast działalność w zakresie koktajli alkoholowych Bravo wykazała wzrost 
wielkości sprzedaży, a sprzedaż detaliczna wzrosła dla wszystkich z jej czterech najważniejszych marek w 
czwartym kwartale 2012 roku w porównaniu do tego samego okresu w roku 2011. 

Rentowność operacyjna wzrosła w czwartym kwartale 2012 roku w porównaniu do czwartego 
kwartału 2011 roku odzwierciedlając stosunkowo stabilną wielkość sprzedaży, poprawę cen i struktury 
sprzedaży, obniżenie rabatów oraz redukcję kosztów ogólnego zarządu w stosunku do czwartego kwartału 
2011. 

Spodziewamy się, że na zysk netto w czwartym kwartale 2012 roku będzie miał znaczący wpływ 
wysoki odpis aktualizujący wartość firmy, dotyczący podmiotów zależnych Whitehall, Russian Alcohol 
oraz naszej działalności prowadzonej w Polsce, związany z ostatnim oszacowaniem projekcji finansowych. 
Spodziewana wysokość odpisu aktualizującego przekroczy 400 mln USD, może być jednak znacząco 
wyższa. Ponadto, wiele dodatkowych zdarzeń takich jak odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w 
Rosji będą miały wpływ na nasz zysk netto w czwartym kwartale 2012. 

... 

Dostępne środki pieniężne i płynność, wykup Istniejących Obligacji 2013 w dniu 15 marca 2013 roku 
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Termin wykupu Istniejących Obligacji 2013 przypada na dzień 15 marca 2013 roku. Niespłacona 
kwota główna z tytułu Istniejących Obligacji 2013 wynosi 257,9 mln USD. Na dzień 13 lutego 2013 roku 
CEDC dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 59,0 mln USD i około 17,7 mln USD dostępnymi w 
ramach instrumentów kredytowych (w tym dopuszczalnych limitów zadłużenia w rachunkach bieżących, z 
których 9,9 mln USD wygaśnie do 7 marca 2013 roku). CEDC ma również ratę odsetkową do zapłaty z 
tytułu Istniejących Obligacji 2016 w dniu 1 czerwca 2013 roku, która wynosi 43,5 mln USD. Dostępne 
środki pieniężne, oczekiwane środki z działalności operacyjnej oraz dostępne instrumenty kredytowe nie 
wystarczą do spłaty Istniejących Obligacji 2013. Z tej przyczyny Spółka prowadzi Transakcję 
Restrukturyzacyjną przewidzianą w niniejszym Dokumencie Ofertowym i Oświadczeniu Informacyjnym.” 

* * * 

CEDC przedstawia informacje zawarte w niniejszym Raporcie Bieżącym na Formularzu 8-K 
zgodnie z Rozdziałem 2.02 Formularza 8-K przyjętym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd 
(„SEC”). Niniejszej informacji nie należy uznawać za „złożoną” w rozumieniu art. 18 Ustawy o giełdzie 
papierów wartościowych z 1934 roku, z późniejszymi zmianami ani za włączoną przez odwołanie do 
jakiegokolwiek dokumentu składanego na podstawie Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z 
późniejszymi zmianami, chyba że wyraźne odwołanie zawarte w takim dokumencie będzie tak stanowiło. 
 

 
 

PODPIS  

Zgodnie z wymogami Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 roku, Central European 
Distribution Corporation poleciła podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu należycie umocowanej 
osobie, która złożyła swój podpis poniżej.  
  

   
CENTRAL EUROPEAN 
DISTRIBUTION CORPORATION 
  
Podpis:

  
  Ryan Lee 
  Dyrektor Finansowy 

Data: 25 lutego 2013 roku 


