17 stycznia 2005 r.

Informacja prasowa
Przedział cenowy akcji Eurocash: 2,90 zł – 3,40 zł
Przedział cenowy oferwoanych akcji określił Wprowadzający (spółka Politra B.V.), w
porozumieniu z Oferującym (CA IB Securities). Ostateczna cena sprzedaży zostanie
ustalona 27 stycznia, po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu.
Od wtorku 18 stycznia inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Eurocash
po cenie z górnej granicy przedziału cenowego, czyli 3,40 zł.
Struktura Oferty Publicznej
Oferta publiczna akcji Eurocash obejmuje 44.709.700 istniejących akcji serii A
(stanowią 35% kapitału zakładowego i głosów na WZA). Oferta może zostać
zwiększona o maksymalnie 12.774.200 akcji serii A (kolejne 10%).
Akcje będą oferowane w dwóch transzach:
 transzy inwestorów indywidualnych: 8.941.940 akcji
 transzy inwestorów instytucjonalnych: 35.767.760 akcji
Do momentu ustalenia ceny sprzedaży możliwe są przesunięcia pomiędzy obiema
transzami.
Obecnie kapitał zakładowy Eurocash dzieli się na 127.742.000 akcji serii A. 99,9992%
akcji i głosów na WZA Eurocash ma Politra B.V., w całości kontrolowana przez Luisa
Amarala, Prezesa Eurocash. Luis Amaral posiada także bezpośrednio 0,0008% akcji
Eurocash. Po przeprowadzeniu oferty publicznej jego udział spadnie do 65% kapitału
(lub do 55% w przypadku powiększenia oferty o dodatkową pulę akcji).
Oferta publiczna obejmuje akcje sprzedawane przez spółkę Politra B.V.

Zapisy na akcje
Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą od wtorku 18 stycznia
do czwartku 27 stycznia w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku BPH
S.A. oraz Millennium Dom Maklerski S.A., zlokalizowanych na terenie całego kraju.
Od 28 do 31 stycznia będą trwać zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Terminy Publicznej Oferty akcji Eurocash
od 18 do 27 stycznia

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych

od 18 do 27 stycznia

Proces budowania księgi popytu

27 stycznia

Podanie do publicznej wiadomości ceny sprzedaży

od 28 do 31 stycznia

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych

do 8 lutego

Przydział akcji

Eurocash jest jedyną w Polsce ogólnokrajową siecią dyskontowych hurtowni typu cash &
carry, prowadzącą 83 placówki. Pod względem wartości sprzedaży Eurocash plasuje się w
pierwszej trójce hurtowni w Polsce. Sieć hurtowni Eurocash obsługuje ponad 60 tys.
klientów w małych i średnich miastach (powyżej 25 tys. mieszkańców).
Eurocash jest również franczyzodawcą sieci sklepów „abc”, największej pod względem
liczby placówek sieci lokalnych sklepów spożywczych, liczącej na koniec 2004 r. niemal
1900 sklepów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Krajewska lub Piotr Wojtaszek
NBS Public Relations
(22) 826 74 18
adresy mailowe:
akrajewska@nbs.com.pl
pwojtaszek@nbs.com.pl

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Eurocash
S.A. jest Prospekt Emisyjny Spółki. Prospekt dostępny jest w siedzibie Emitenta w Poznaniu, ul.
Wołczyńska 18; w siedzibie Oferującego w Warszawie, ul. Emilii Plater 53; w Punktach Obsługi Klienta
Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. oraz Millennium Dom Maklerski S.A.; w Centrum Informacyjnym
KPWiG w Warszawie, przy Pl. Powstańców Warszawy 1; w Dziale Marketingu i Edukacji GPW w
Warszawie, przy ul. Książęcej 4. Dodatkowo w formie elektronicznej w sieci Internet na stronie
www.eurocash.com.pl.

