
 RAPORT BIEŻĄCY Nr 47/2011 

 

Data sporządzenia: 

09.08.2011 

 

Temat: 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash") 

i Emperia Holding S.A. ("Emperia") z dnia 21 grudnia 2010 roku („Umowa Inwestycyjna”). 

 

Informacja: 

 

W nawiązaniu do informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Emperia:  

 

-  w dniu 3 stycznia 2011 roku (patrz raport bieżący Emperia nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 

2011 roku),  

-  w dniu 7 lipca 2011 roku (patrz raport bieżący Emperia nr 41/2011 z dnia 7 lipca 2011 

roku),  

- w dniu 12 lipca 2011 roku (patrz raport bieżący Emperia nr 43/2011 z dnia 12 lipca 2011 

roku), oraz   

-  w dniu 16 lipca (patrz raport bieżący Emperia nr 44/2011 z dnia 16 lipca 2011 roku),  

 

a także zważywszy, iż do dnia 15 lipca 2011 roku, ani w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez Emperia, Eurocash nie dokonał płatności Ceny za Udziały (zgodnie z definicją zawartą 

w raporcie bieżącym Emperia nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku), Zarząd Emperia 

informuje, że działając w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Inwestycyjnej 

spółka zależna emitenta - P1 sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, która przejęła prawa  

i zobowiązania przysługujące i obciążające Emperia na mocy Umowy Inwestycyjnej, złożyła  

w dniu 9 sierpnia 2011 roku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej, wzywając 

jednocześnie Eurocash do zapłaty zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 200.000.000 

(dwieście milionów) złotych. 

 

Zarząd Emperia informuje, że podejmowane przez niego działania mają pełną akceptację 

Rady Nadzorczej Emperia. W ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej Emperia podjęte działania 

służą interesom jej akcjonariuszy i zostały podjęte w trosce o dobro emitenta, Grupy 

Dystrybucyjnej Tradis (będącej częścią Emperia) i jej klientów. W opinii Zarządu Emperia 

nie dojście do skutku transakcji przewidzianej w Umowie Inwestycyjnej nie będzie stanowiło 

przeszkody w wysiłkach Grupy Dystrybucyjnej Tradis zmierzających do zdobycia pozycji 

lidera polskiej dystrybucji FMCG. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  

o spółkach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, ze zmianami, 

„Ustawa o Ofercie”).   

  

 


