EUROCASH S.A.
(spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiœniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego
pod numerem 0000213765)

Oferta do 51.096.800 akcji zwyk³ych na okaziciela serii K o wartoœci nominalnej 1 z³ ka¿da
skierowana do akcjonariuszy Emperia Holding S.A. z siedzib¹ w Lublinie

ANEKS NR 3
Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 R.
ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJÊ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 10 LISTOPADA 2010 R.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EUROCASH S.A.
ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 PADZIERNIKA 2010 R.
DECYZJ¥ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/95/3/10
(„PROSPEKT”)

Niniejszy aneks nr 3 do Prospektu zosta³ sporz¹dzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Terminy pisane wielk¹ liter¹ w niniejszym dokumencie zosta³y zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale „Skróty i definicje”.
Informacje dotycz¹ce wydania Zgody na Dokonanie Koncentracji
Zgodnie z Prospektem (zob. „Warunki Oferty” – „Przewidywany harmonogram Oferty oraz warunki rozpoczêcia przyjmowania zapisów
na Akcje Oferowane” (str. 149)), podaje siê do publicznej wiadomoœci nastêpuj¹ce informacje:
Do dnia 9 listopada 2010 r. Spó³ka nie otrzyma³a informacji o wydaniu przez Prezesa UOKiK Zgody na Dokonanie Koncentracji. Zgodnie
z zamieszczonym w Prospekcie przewidywanym harmonogramem Oferty uzyskanie Zgody na Dokonanie Koncentracji mia³o nast¹piæ do dnia
9 listopada 2010 r.
Podjêcie decyzji o zawieszeniu Oferty
Zgodnie z Prospektem (zob. „Warunki Oferty” – „Warunki odst¹pienia od przeprowadzenia Oferty, odwo³ania Oferty lub jej zawieszenia”
(str. 149)), podaje siê do publicznej wiadomoœci nastêpuj¹ce informacje:
W dniu 9 listopada 2010 r. w uzgodnieniu z Oferuj¹cym Zarz¹d, za zgod¹ Rady Nadzorczej, podj¹³ uchwa³ê o zawieszeniu Oferty do czasu
wydania przez Prezesa UOKiK Zgody na Dokonanie Koncentracji. Po podjêciu Oferty, terminy Oferty zostan¹ ustalone przez Zarz¹d w formie
odrêbnej uchwa³y, która dla swej wa¿noœci bêdzie wymaga³a zgody Rady Nadzorczej.
W zwi¹zku z nieuzyskaniem Zgody na Dokonanie Koncentracji do dnia 9 listopada 2010 r. oraz podjêciem w tym samym dniu przez Zarz¹d
decyzji o zawieszeniu Oferty, Spó³ka ustali nowy harmonogram Oferty w terminie póŸniejszym. Informacjê na ten temat Spó³ka przeka¿e
do publicznej wiadomoœci w formie komunikatu aktualizuj¹cego, tj. zgodnie z Prospektem.
W przypadku, w których bêdzie to wymagane zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, decyzja o ponownym podjêciu Oferty zostanie
przekazana do publicznej wiadomoœci w formie aneksu do Prospektu na zasadach, o których mowa w art. 51 Ustawy o ofercie Publicznej
oraz w formie raportu bie¿¹cego.
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