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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 umów nabycia większościowego pakietu 
udziałów w spółce „Handlowo – Przemysłowa Grupa West Ost Union” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku, Białoruś (dalej: Spółka), jako konsekwencję spełnienia się 
warunków zawieszających transakcji, przewidzianych w umowach warunkowych, o których Emitent 
informował raportem nr 21 z dnia 30 listopada 2018 r. 

W nawiązaniu do raportów nr 20 z dnia 26 listopada 2018 r. i 21 z dnia 30 listopada 2018 r., Zarząd Emitenta 
informuje, że w związku ze spełnieniem wszystkich warunków, od których uzależniona została transakcja 
nabycia udziału w Spółce, w tym uzyskaniu zgody białoruskiego organu antymonopolowego, w dniu 
dzisiejszym tj. 27 grudnia 2018 r zawarte zostały ze sprzedającymi – Europejskim Bankiem Odbudowy i 
Rozwoju oraz czterema osobami fizycznymi umowy nabycia łącznie 90% udziałów Spółki. 

Umowy nabycia zawierają standardowe dla tego typu umów postanowienia. W dniu dzisiejszym, wszystkie 
zlecenia przelewów należności z tytułu ceny zostały przez Emitenta zlecone. W związku z powyższym, 
własność udziałów, a w konsekwencji przejęcie kontroli nad Spółką, zgodnie z  warunkami umów, nastąpi 
dnia 1 stycznia 2019 r. 

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. 
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