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RAPORT BIEŻĄCY  Nr 17

Data sporządzenia:
17.12.2001 rok

Nazwisko i imię osoby składającej podpis:
Elżbieta Świniarska – Dyrektor Ekonomiczny
Kontakt: tel. 081/7463165; fax 081/7463289

Tytuł informacji:
Transakcje z podmiotami powiązanymi.

Podstawa prawna informacji:
Art. 81 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w
związku z § 4 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie rodzaju, formy i zakresu
informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych do publicznego obrotu.

Informacja:
Transakcje z podmiotami powiązanymi do dnia 17 grudnia 2001 roku wyniosły 7.222.000,00 złotych

1) Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Elberg” Sp. z o.o.
a) podmiot z którym zawarto transakcję: „Elberg” Spółka z o.o.
b) powiązanie „Eldorado” S.A. z „Elberg” Spółka z o.o.: spółka zależna, w której „Eldorado” S.A.

posiada 55,8% udziałów, ponadto Prezes Zarządu „Eldorado” S.A. pełni funkcję Wiceprezesa
Zarządu spółki „Elberg” Spółka z o.o.

c) przedmiot transakcji:  objęcie przez „Eldorado” S.A. udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym „Elberg” Sp. z o.o.

d) istotne warunki transakcji:  zostały podane w Raporcie Bieżącym Nr 4
2) Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Elpro” Sp. z o.o.

a) podmiot z którym zawarto transakcję: „Elpro” Spółka z o.o.
b) powiązanie „Eldorado” S.A. z „Elpro” Spółka z o.o.: spółka zależna, w której „Eldorado” S.A.

posiada 100,00% udziałów
c) przedmiot transakcji:  objęcie przez „Eldorado” S.A. udziałów w podwyższonym kapitale

zakładowym „Elpro” Sp. z o.o.
d) istotne warunki transakcji:  zostały podane w Raporcie Bieżącym Nr 16

3) Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Stokrotka” Sp. z o.o.
a) podmiot z którym zawarto transakcję: „Stokrotka” Spółka z o.o.
b) powiązanie „Eldorado” S.A. z „Stokrotka” Spółka z o.o.: spółka zależna, w której „Eldorado” S.A.

posiada 100,00% udziałów
c) przedmiot transakcji:  objęcie przez „Eldorado” S.A. udziałów w podwyższonym kapitale

zakładowym „Stokrotka” Sp. z o.o.
d) istotne warunki transakcji:  zostały podane w Raporcie Bieżącym Nr 16

Łączna kwota transakcji podana w raporcie nie obejmuje transakcji zawartych w toku normalnej działalności
„Eldorado” S.A. i podmiotów z jej grupy kapitałowej. Informacje o tych transakcjach zostaną podane w raporcie
rocznym za 2001 rok.


