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Tytuł: Zawarcie warunkowych umów nabycia wi ększo ściowego pakietu udziałów w zagranicznej 
spółce posiadaj ącej sie ć sklepów z artykułami dla dzieci  

Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent) w wykonaniu obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (,,Rozporządzenie 
MAR") przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu warunkowych umów nabycia większościowego 
pakietu udziałów w spółce „Handlowo – Przemysłowa Grupa West Ost Union” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku, Białoruś (dalej: Spółka). 

W nawiązaniu do raportu nr 20 z dnia 26 listopada 2018 r., Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 
dzisiejszym, tj. 30 listopada 2018 r., zawarł z ze sprzedającymi – Europejskim Bankiem Odbudowy i 
Rozwoju oraz czterema osobami fizycznymi warunkowe umowy nabycia 90% udziałów Spółki (dalej: 
Umowy). 

Przedmiotowe Umowy zawierają standardowe dla tego typu umów postanowienia.  

Umowy zostały zawarte z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających w nich określonych. 
Najistotniejszym warunkiem zawieszającym wskazanym w Umowach jest uzyskanie zgody białoruskiego 
organu antymonopolowego na nabycie przez Emitenta udziałów Spółki. 

Po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających, Emitent zawrze ze sprzedającymi ostateczne 
umowy sprzedaży udziałów oraz dokona zapłaty ceny sprzedaży (dalej: Umowy Ostateczne). 

Emitent szacuje, że ziszczenie warunków zawieszających określonych w Umowach oraz zawarcie Umów 
Ostatecznych powinno nastąpić w terminie 4-6 tygodni od daty niniejszego raportu, o czym Emitent 
poinformuje w odrębnym raporcie. 

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych 
powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, podlegającej 
publikacji w formie niniejszego raportu. 

Podstawa prawna raportu:  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR 
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