
 
  

 

 

 

 

 

MEMORANDUM INFORMACYJNE  

RONSON EUROPE N.V. 

 

 

sporządzone w związku z ofertą publiczną 10.000 Obligacji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1.000 

złotych każda spółki Ronson Europe N.V. na podstawie art. 41 Ustawy o Ofercie 

 

 

 

Oferujący:  

 

Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o.: 

 

 



  

 

I. WSTĘP 

 

Niniejsze  Memorandum  informacyjne  (dalej  także  jako  „Memorandum”)  zostało  przygotowane  w związku 

z ofertą publiczną 10.000 obligacji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych (dalej 

także jako „Obligacje” lub „Obligacje Serii P”) każda spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie. 

 

Oferowanie  Obligacji  na  okaziciela  serii  P  odbywa  się  wyłącznie  na  warunkach  i  zgodnie  z  zasadami 

określonymi w Memorandum,  które  jest  jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym  informacje 

o Obligacjach na okaziciela serii P, ich ofercie i Emitencie (niżej zdefiniowanym). 

 

Emitent 

 

1.1. Liczba,  rodzaj,  jednostkowa  wartość  nominalna  i  oznaczenie  emisji  papierów  wartościowych 

oferowanych w trybie oferty publicznej 

 

Na podstawie niniejszego Memorandum oferuje się 10.000 Obligacji na okaziciela serii P Emitenta o wartości 

nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda, emitowanych w serii. Obligacje serii P nie będą posiadały formy 

dokumentu. 

Nazwa:    Ronson Europe N.V.

Forma prawna:  spółka akcyjna zgodnie z prawem holenderskim

Kraj siedziby:    Holandia

Siedziba:   Rotterdam

Adres:    Weena 210‐212, 3012NJ Rotterdam, Holandia

Adres korespondencyjny w Polsce:  al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02‐797 

Warszawa 

Numer telefonu:    +48 (22) 823 97 98

Numer faksu:    +48 (22) 823 97 99

Strona internetowa:   www.ronson.pl

Adres poczty elektronicznej:  relacje@ronson.pl

NIP:  NL 818132061 B01

Oznaczenie podmiotu rejestrowego  Izba Handlowa w Rotterdamie 
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1.2. Nazwa  (firma),  siedziba  i  adres  podmiotu  udzielającego  zabezpieczenia  (gwarantującego), 

ze wskazaniem zabezpieczenia 

 

Obligacje serii P są obligacjami niezabezpieczonymi. 

 

1.3. Cena  emisyjna  (sprzedaży)  oferowanych  papierów  wartościowych  albo  sposób  jej  ustalenia  oraz 

tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości 

 

Cena emisyjna jednej Obligacji serii P wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych i będzie równa wartości nominalnej 

jednej Obligacji serii P.  

 

1.4. Wskazanie  przepisu  ustawy,  zgodnie  z  którym  oferta  publiczna  może  być  przeprowadzona 

na podstawie Memorandum 

 

Obligacje serii P są oferowane na podstawie niniejszego Memorandum w trybie oferty publicznej w rozumieniu 

art.  3 Ustawy o Ofercie w  zw.  z  art.  7  ust.  9  oraz  art.  41 Ustawy o Ofercie,  zgodnie  z którymi w przypadku 

o którym mowa w art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości memorandum 

informacyjne.  Zgodnie  z  art.  7  ust.  9  Ustawy  o Ofercie,  udostępnienia  do  publicznej wiadomości  prospektu 

emisyjnego,  pod  warunkiem  udostępnienia  memorandum  informacyjnego,  o  którym  mowa  w  art.  41,  nie 

wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium 

Unii  Europejskiej,  liczone według  ich  ceny  emisyjnej  lub  ceny  sprzedaży,  stanowią mniej  niż 2.500.000  EUR, 

i wraz  z wpływami,  które  emitent  lub  sprzedający  zamierzał  uzyskać  z  tytułu  takich  ofert  publicznych  takich 

papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną  lub nie przekroczą tej 

kwoty.  W  takim  przypadku  memorandum  informacyjne  nie  wymaga  zatwierdzenia  przez  Komisję  Nadzoru 

Finansowego. Biorąc pod uwagę średni kurs EUR opublikowany przez NBP na dzień ustalenia ceny emisyjnej 

Obligacji, tj. dzień podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji Obligacji w wysokości 4,4140 PLN, 

zakładane wpływy  brutto  Emitenta  na  terytorium Unii  Europejskiej  liczone według  ceny  emisyjnej  Obligacji 

stanowią mniej niż 2.500.000 EUR. 
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1.5. Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby podmiotu oferującego oraz subemitentów 

 

Nazwa:  Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. 

Forma prawna:  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kraj siedziby:  Polska

Siedziba:  Warszawa

Adres:  Al. Jerozolimskie 134, 02‐305 Warszawa 

Telefon:  +48 22 128 59 00

Fax:  +48 22 128 59 89

Adres poczty elektronicznej:  kontakt@michaelstrom.pl

Adres strony internetowej:  www.michaelstrom.pl

NIP:  525‐247‐22‐15

REGON:  142261319

Numer KRS:  0000347507

 

Na  dzień  publikacji  niniejszego Memorandum  Emitent  nie  zawarł  i  nie  planuje  zawarcia  umowy  o submisję 

usługową lub inwestycyjną.  

 

1.6. Data ważności Memorandum oraz data,  do  której  informacje  aktualizujące Memorandum  zostały 

uwzględnione w jego treści 

 

Niniejsze Memorandum  zostanie  opublikowane w  dniu  21  lipca  2016  roku.  Termin ważności Memorandum 

rozpoczyna  się  z  chwilą  jego  publikacji  i  kończy  się  z  dniem  przydziału  Obligacji,  tj.  z dniem  dokonania 

rozrachunku  transakcji  przez  KDPW  zgodnie  ze  Szczegółowymi  Zasadami,  a w każdym  przypadku  przypada 

z upływem 12 miesięcy od dnia publikacji Memorandum.  

 

1.7. Tryb, w  jakim  informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie  jego ważności, 

będą podawane do publicznej wiadomości 

 

W przypadku odwołania przez Emitenta oferty publicznej Obligacji  serii P ważność Memorandum kończy  się 

z dniem podania do publicznej wiadomości o tym fakcie w sposób określony w art. 47 Ustawy o Ofercie.   

Informacje  o  istotnych  błędach  lub  niedokładnościach w  jego  treści  lub  o  znaczących  czynnikach, mogących 

wpłynąć na ocenę Obligacji, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości 

lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Memorandum, 

zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  niezwłocznie,  nie później  jednak  niż  w  terminie  24  godzin 

od wystąpienia  zdarzenia  lub powzięcia o nim  informacji, w  formie aneksu do Memorandum oraz w  sposób 

w jaki Memorandum  zostało  udostępnione,  tj.  poprzez  publikację  na  stronie  internetowej  Oferującego  pod 

adresem www.michaelstrom.pl oraz na stronie internetowej Emitenta www.ronson.pl. 
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Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum lub aneksów, 

które dotyczą organizacji lub przeprowadzenia oferty publicznej, a nie mają charakteru aneksu, Emitent może 

udostępnić  do  publicznej  wiadomości  w  formie  komunikatu  aktualizującego,  w sposób  w  jaki  zostało 

udostępnione Memorandum,  tj.  poprzez publikację na wyżej opisanej  stronie  internetowej Oferującego pod 

adresem www.michaelstrom.pl oraz na stronie internetowej Emitenta www.ronson.pl. 
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III. CZYNNIKI RYZYKA 

Obligacje serii P są zobowiązaniem tylko i wyłącznie Emitenta. Żaden inny podmiot, działający w jakimkolwiek 

charakterze,  nie  będzie  zobowiązany  ani  odpowiedzialny  z  tytułu  Obligacji,  a w szczególności  nie  będzie 

ich gwarantował.  Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka,  jakie niesie za sobą  inwestowanie w  instrumenty 

finansowe, w tym takie, które będą notowane w alternatywnym systemie obrotu, a  ich decyzje  inwestycyjne 

powinny  być  poprzedzone  właściwą  analizą  lub  konsultowane  z  doradcami.  Przed  podjęciem  decyzji 

inwestycyjnej,  Inwestorzy  powinni  szczegółowo  rozważyć  także  opisane  poniżej  czynniki  ryzyka.  Dodatkowe 

ryzyka, które obecnie nie są znane Emitentowi, bądź które uważa się za nieistotne, mogą także niekorzystnie 

wpłynąć  na  sytuację  Emitenta,  Inwestorzy  powinni  więc  uwzględnić  również  ewentualnie  inne  ryzyka, 

nie wskazane  poniżej.  Kolejność  w jakiej  zostały  przedstawione  poniższe  czynniki  ryzyka  nie  przesądza 

o ich istotności, ważności czy prawdopodobieństwie wystąpienia lub wywołania wpływu na sytuację Emitenta.  

 

3.1. Czynniki  ryzyka związane z Emitentem oraz grupą kapitałową w, której  jest  jednostką dominującą 

(„Grupa”) 

 

3.1.1. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów 

Koszty  operacyjne  i  inne  koszty  Grupy  Emitenta  mogą  wzrosnąć  przy  jednoczesnym  braku  odpowiedniego 

wzrostu przychodów. Do czynników, które mogą spowodować wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów, 

należą: 

 wzrost poziomu inflacji; 

 wzrost podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych; 

 zmiany w przepisach prawa, innych istotnych regulacjach lub polityce rządowej; 

 wzrost kosztów finansowania. 

Czynniki te mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy Emitenta. 

 

3.1.2. Koszty realizacji projektów deweloperskich mogą wzrosnąć 

W  toku  prowadzenia  przez  spółki  celowe  Emitenta  inwestycji  deweloperskich możliwy  jest  wzrost  kosztów 

inwestycyjnych,  wynikający  ze  specyfiki  procesu  budowlanego,  w  tym,  z  faktu,  iż:  (i)  roboty  budowlane 

w ramach  poszczególnych  projektów  prowadzone  są  przez  zewnętrzne  podmioty  świadczące  usługi 

podwykonawstwa  i  Grupa  Emitenta  nie  jest  w  stanie  skutecznie  zapewnić  terminowości  i  prawidłowości 

wykonania zamówionych robót, (ii) realizacja robót budowlanych przebiega w stosunkowo długim okresie, w 

czasie którego mogą ulec zmianie ceny materiałów budowlanych oraz koszty zatrudnienia wykwalifikowanych 

pracowników,  (iii)  realizacja robót budowlanych uzależniona  jest w dużym stopniu od panujących warunków 

atmosferycznych,  które,  gdy  są  niesprzyjające,  mogą  doprowadzić  do  opóźnień  w  realizacji  projektu  oraz 

konieczności ponoszenia kosztów zabezpieczenia budowy w czasie gdy roboty nie są prowadzone, (iv) warunki 

gruntowe nieruchomości pod projekty deweloperskie mogą wymagać dodatkowych nakładów inwestycyjnych, 

(v) wadliwe materiały budowlane muszą być zastępowane materiałami prawidłowymi o odpowiedniej jakości, 

oraz (vi) wady projektowanych budynków wymagają ich usunięcia.  
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Ponadto do innych czynników, które mogą spowodować wzrost kosztów inwestycyjnych należą m.in.: inflacja, 

wzrost kosztów pracy, wzrost podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, zmiany w przepisach prawa 

lub polityce rządowej oraz wzrost kosztów finansowania. 

 

3.1.3. Współpraca z generalnymi wykonawcami  

Emitent  nie  prowadzi  działalności  budowlanej,  lecz  współpracuje  z  generalnymi  wykonawcami,  którzy  są 

odpowiedzialni  za  realizację  inwestycji  wraz  z  finalizacją  projektu  oraz  uzyskaniem  wszelkich  zezwoleń 

niezbędnych do bezpiecznego korzystania z mieszkania. Kluczowymi kryteriami wyboru głównego wykonawcy 

są  zarówno  doświadczenie,  profesjonalizm,  czy  kondycja  finansowa  kontrahenta,  jak  również  polisa 

ubezpieczeniowa obejmująca wszelkie ryzyka związane z procesem budowy. Kondycja finansowa generalnego 

wykonawcy ma istotny wpływ na terminowość przekazania lokali klientom oraz na rentowność wypracowaną 

przez Emitenta.  

 

3.1.4. Ryzyko niekorzystnych decyzji administracyjnych 

Ryzyka związany jest z intensywnym rozwojem wielu polskich miast, z którym często wiąże się brak stabilności 

planów  rozwoju, wywierający  istotny wpływ na prawdopodobieństwo  realizacji  inwestycji w poszczególnych 

lokalizacjach zgodnie z pierwotnym założeniem. Często deweloperzy są zainteresowani nabyciem działek bez 

warunków  zabudowy  lub  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  które  pozwoliłyby  na  lepszy  szacunek 

ostatecznej  wartości  działki.  Zakup  takiego  gruntu  jest  korzystny  z  punktu  widzenia  ceny.  Jednak  z  drugiej 

strony może to zwiększyć finansowe i operacyjne ryzyko dewelopera. Ponadto zmiana planów rozwoju miasta 

może również wpłynąć na planowany rozwój  i  realizację  infrastruktury użyteczności publicznej  (w tym wody, 

gazu, kanalizacji  i połączeń elektrycznych), co stanowi krytyczny czynnik dla Emitenta  i  innych deweloperów. 

Jednakże  dla  większości  działek  pozyskano  już  warunki  zagospodarowania,  co  znacząco  zmniejsza  ryzyko 

Emitenta.  

 

3.1.5. Ryzyko zmian dostępności finansowania zewnętrznego 

Ostatnie  zawirowania  na  rynkach  finansowych  oraz  związane  z  walutą  euro  na  przestrzeni  minionych 

lat doprowadziły do zmiany podejścia instytucji finansowych (banków) zarówno do deweloperów jaki klientów 

indywidualnych  ubiegających  się  o  kredyt  hipoteczny.  Ponieważ  branża  nieruchomości  jest  bardzo 

kapitałochłonna,  rola  sektora  finansowego  oraz  jego  zdolności  i  gotowość  kredytowania  są  kluczowe 

dla Emitenta  jako spółki opierającej się na finansowaniu zewnętrznym nie tylko w momencie nabycia działki, 

ale także  w  trakcie  kolejnych  etapów  inwestycji,  w  tym  także  podczas  etapu  budowy.  Ponadto  dostępność 

finansowania  zewnętrznego  jest  kluczowym  czynnikiem  stymulacji  popytu  na mieszkania,  jako  że większość 

klientów  finansuje  zakup  mieszkania  za  pomocą  kredytów  hipotecznych.  Trudniejsze  otoczenie  rynkowe 

dla segmentu bankowego, spowodowane m.in. wprowadzeniem podatku bankowego oraz ewentualnej ustawy 

„frankowej”,  może  wpłynąć  na  zmniejszenie  akcji  kredytowej  przez  banki  oraz  wzrost  kosztu  takiego 

finansowania.  Trwająca  niestabilność  rynków  finansowych  powoduje  chwiejność  i  niepewność  światowych 

rynków  kapitałowych  i  nieruchomości. Niski  poziom płynności  na  rynku  nieruchomości  oraz  znaczny  spadek 
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liczby transakcji doprowadziły do trudności w ustaleniu odpowiedniego poziomu cen. W efekcie, poziomy cen 

mogą ulegać gwałtownie zmianom w związku z bieżącymi warunkami rynkowymi.  

 

3.1.6. Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych celów strategicznych 

Na  osiągnięcie  zamierzonych  przez  Grupę  Emitenta  celów  strategicznych  wpływ  ma  wiele  czynników 

zewnętrznych,  których  wystąpienie  jest  niezależne  od  decyzji  organów  zarządzających  Grupy  Emitenta 

i których, pomimo zachowania należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności 

członków  tych  organów,  nie  będą  one w  stanie  przewidzieć.  Ponadto  przy  ocenie  szans  na  realizację  przez 

Grupę Emitenta jej celów strategicznych nie jest możliwe wykluczenie popełnienia przez osoby odpowiedzialne 

błędów  w  ocenie  sytuacji  na  rynku  i  podjęcia  na  jej  podstawie  nietrafnych  decyzji,  które  będą  skutkować 

znacznym pogorszeniem się wyników finansowych Grupy Emitenta. 

 

3.1.7. Ryzyko związane z zależnością od osób pełniących kluczowe funkcje kierownicze 

Sukces  Grupy  Emitenta  jest  zależny  od  działań  osób  pełniących  funkcje  kierownicze,  a  w  szczególności 

członków Zarządu Emitenta. Osoby  zajmujące kierownicze  stanowiska w Grupie Emitenta posiadają  szerokie 

doświadczenie zdobyte na rynku nieruchomości w zakresie wyszukiwania atrakcyjnych gruntów, pozyskiwania 

finansowania, organizowania procesu budowy, marketingu i zarządzania projektami deweloperskimi. 

Tymczasowa  bądź  stała  utrata  możliwości  świadczenia  usług  przez  któregokolwiek  z  członków  Zarządu 

Emitenta,  osób  kierowniczych  lub  kluczowych  pracowników,  może  mieć  istotny  negatywny  wpływ 

na działalność, sytuację finansową, wyniki i perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. 

 

3.1.8. Ryzyko odpowiedzialności z tytułu sprzedaży mieszkań 

Grupa  Emitenta  prowadzi  działalność  polegającą  na  sprzedaży  mieszkań,  a  także  lokali  użytkowych  oraz 

domów. Spółki wchodzące w skład Grupy Emitenta ponoszą odpowiedzialność wobec nabywców lokali z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne i prawne budynków oraz gruntu na którym wybudowane są budynki, a także za wady 

poszczególnych  lokali.  Podmioty  należące  do  Grupy  Emitenta  muszą  liczyć  się  z ryzykiem  zgłaszania  takich 

roszczeń przez nabywców poszczególnych lokali bądź przez wspólnoty mieszkaniowe. 

 

3.1.9. Ryzyko konkurencji ze strony innych podmiotów oraz braku odpowiedniego banku ziemi 

Na wyniki osiągane przez Grupę Emitenta może mieć wpływ strategia obrana przez firmy konkurencyjne,  ich 

pozycja  finansowa  oraz  zdolność  do  pozyskiwania  kapitału  na  korzystnych  warunkach,  a  przede  wszystkim 

zdolność  do  pozyskiwania  gruntów  w  odpowiednich  lokalizacjach,  za odpowiednią  cenę  i  w  odpowiednim 

studium  przygotowania  pod  proces  inwestycyjny.  Grupa  Emitenta  może  napotkać  konkurencję  ze  strony 

innych  deweloperów,  w szczególności  na  etapie  identyfikacji  i  pozyskiwania  gruntów.  Nie  można  również 

wykluczyć,  że  grunty  pozyskane  przez  Grupę  Emitenta  pomimo  prawidłowej  oceny  z  formalno‐prawnego 

punktu  widzenia  okażą  się  niemożliwe  do  zagospodarowania  z  uwagi  na  konieczność  budowy  kosztownej 

infrastruktury, ochrony środowiska czy protesty społeczne, a w końcu decyzje niezależne od Grupy Emitenta 

podejmowane  przez  organy  samorządowe  wydające  decyzje  w  sprawie  warunków  zabudowy  i 

zagospodarowania  terenu  oraz  w  sprawie  pozwolenia  na  budowę.  W  wyniku  działalności  podmiotów 
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konkurencyjnych w stosunku do Grupy Emitenta i realizacji przez nie dużej liczby projektów deweloperskich na 

obszarach, gdzie skoncentrowana jest działalność Grupy Emitenta, może powstać zwiększona podaż mieszkań i 

domów,  co może mieć wpływ na  ich  cenę  i  długość okresu potrzebnego do  ich  zbycia.  Ponadto  zwiększona 

konkurencja może spowodować wzrost zapotrzebowania na materiały budowlane oraz usługi wykonawców i 

podwykonawców,  co  z  kolei  może  powodować  dla  Grupy  Emitenta  wyższe  koszty  realizacji  projektów 

deweloperskich. 

 

3.1.10. Ryzyka związane z otoczeniem rynkowym, w którym działa Grupa Emitenta 

Zarząd  Emitenta  jest  zdania,  że w  porównaniu  do  innych  krajów Unii  Europejskiej, w  tym  rozwijających  się 

krajów  Centralnej  i Wschodniej  Europy,  rynek mieszkaniowy w  Polsce  jest mniej  nasycony,  co  jest  źródłem 

wielu możliwości dla deweloperów. Jednakże polska gospodarka wciąż doświadcza wielu dynamicznych zmian, 

co sprawia, że może być bardziej podatna na wahania rynku. Takie warunki rynkowe stanowią istotny czynnik 

ryzyka zarówno dla Emitenta jak i dla innych deweloperów, ponieważ proces realizacji inwestycji (obejmujący 

etapy,  takie  jak  zakup  gruntów,  przygotowanie  terenu  do  robót  budowlanych,  proces  budowy,  a  także 

sprzedaż mieszkań)  od  jego  rozpoczęcia  do  chwili  zakończenia może  trwać  nawet  kilka  lat. Ważne  jest,  aby 

zrozumieć, że decyzje podejmowane przez Emitenta muszą uwzględniać stosunkowo długi horyzont czasowy 

dla każdej  inwestycji,  jak  również znaczące wahania cen gruntów, poziomu kosztów budowy  i cen sprzedaży 

mieszkań  w  trakcie  trwania  projektów,  które  to  czynniki  mogą  wywrzeć  znaczący  wpływ  na  rentowność 

Emitenta i jej potrzeby finansowe. 

 

3.1.11. Ryzyko zmienności stóp procentowych  

Aktualnemu  wzrostowi  sprzedaży  mieszkań  sprzyja  przede  wszystkim  najniższy  w  historii  poziom  stóp 

procentowych w Polsce. Należy zwrócić uwagę, iż obecne oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w PLN na 

poziomie  około  4%  jest  zbliżone  do  kosztów  kredytu  w  CHF  w  czasach  największego  boomu  na  rynku 

nieruchomości.  W  takim  otoczeniu  środki  pieniężne  transferowane  są  z  lokat  na  inwestycyjny  zakup 

nieruchomości,  których  wynajem  daje  obecnie  rentowność  wyższą  niż  depozyt.  Istotny  wzrost  stóp 

procentowych  w  przyszłości  może  mieć  negatywny  wpływ  na  działalność,  sytuację  finansową,  wyniki  oraz 

perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. 

 

3.1.12. Ryzyko spadku cen mieszkań 

Decyzje  podejmowane  przez  Emitenta  muszą  uwzględniać  stosunkowo  długi  horyzont  czasowy  dla  każdej 

inwestycji,  jak również znaczące wahania cen sprzedaży lokali w trakcie trwania projektów. Czynniki te mogą 

wywrzeć znaczący wpływ na rentowność Emitenta i jej potrzeby finansowe. Poziom cen kształtowany jest pod 

wpływem  relacji  podaży  i  popytu,  na  który  oddziałuje  m.in.  siła  nabywcza  potencjalnych  klientów  oraz 

dostępna wysokość kosztów finansowania zakupu  lokali. Spadek cen mieszkań może mieć  istotny negatywny 

wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. 
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3.1.13. Ryzyko związane ze inkorporowaniem Emitenta pod prawem holenderskim  

W  związku  z  faktem,  iż  Emitent  jest  spółką  prawa  holenderskiego w  przypadku  braku  terminowej  realizacji 

zobowiązań z tytułu Obligacji istnieje ryzyko utrudnień w dochodzeniu roszczeń w celu ich zaspokojenia.  

Niezależnie  od  powyższego  prawomocne  orzeczenia  wydane  przez  sądu  polskie  w  sprawie  z  powództwa 

przeciwko Emitentowi w związku z tym, iż Obligacje emitowane są na prawie polskim i temu prawu podlegają, 

powinny być wykonane w tym zakresie bez ponownego rozpoznawania tej sprawy zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie  jurysdykcji  i uznawania orzeczeń 

sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 

 

3.2. Czynniki ryzyka związane z oferowanymi instrumentami dłużnymi 

3.2.1. Ryzyko kredytowe 

Obligacje  nie  stanowią  lokaty  bankowej  i  nie  są  objęte  żadnym  system  gwarantowania  depozytów.  Każdy 

Obligatariusz  narażony  jest  na  ryzyko  niewywiązania  się  Emitenta  z  zobowiązań  wynikających  z  warunków 

Emisji, w  tym  z  zobowiązania  do  terminowej wypłaty odsetek oraz  do  zwrotu wartości  nominalnej Obligacji 

w Dniu Wykupu. Wywiązanie  się  z wymienionych  zobowiązań uzależnione  jest przede wszystkim od  sytuacji 

finansowej  Emitenta,  która może  ulec  zmianie w  okresie  do wykupu Obligacji.  Ryzyko  kredytowe  obejmuje 

również  zdarzenie,  w  wyniku  którego  oczekiwana  przez  inwestorów  aktualna  premia  za  ryzyko  wzrośnie 

w stosunku do jej poziomu z Dnia Emisji, na skutek czego obniżeniu może ulec rynkowa wycena Obligacji. 

 

3.2.2. Ryzyko stopy procentowej 

Oprocentowanie Obligacji ma charakter  stały. W związku  z  tym występuje  tzw.  ryzyko wartości definiowane 

jako zmiana wartości  instrumentów dłużnych o stałym oprocentowaniu na skutek zmian poziomu rynkowych 

stóp procentowych. Wzrost poziomu rynkowych stóp procentowych powoduje spadek wartości instrumentów 

dłużnych o stałej stopie procentowej. 

Ponadto  zmienność  stopy procentowej powoduje,  że inwestor  nie  jest w  stanie przewidzieć  po  jakiej  stopie 

będzie mógł reinwestować otrzymywane płatności odsetkowe z Obligacji (ryzyko reinwestycji). 

 

3.2.3. Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji 

Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, stanowi zdarzenie, którego wystąpienie i trwanie będzie uprawniać 

Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a tym samym każdy z Obligatariuszy będzie mógł 

zażądać  wcześniejszego  wykupu  Obligacji.  W  takim  wypadku,  Obligacje  będą  podlegać  wykupowi  przed 

pierwotnie  wskazanym  terminem  wykupu,  a  Emitent  może  być  narażony  na  ryzyko  utraty  płynności.  Brak 

spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji może stanowić także podstawę do ogłoszenia upadłości Emitenta. W takim 

przypadku wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji, mogą zostać zaspokojone w niepełnej wysokości lub 

wcale. 

W przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, Obligatariusze będą musieli dochodzić swych roszczeń 

na  drodze  postępowania  sądowego,  co  będzie  generować  po  stronie  Obligatariuszy  związane  z  tym  koszty 

(w szczególności opłat sądowych). 
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Powyższe  ryzyko  odnosi  się  analogicznie  także  do  wcześniej  wyemitowanych  obligacji,  w  tym  obligacji 

notowanych na rynku ASO Catalyst. 

 

3.2.4. Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia 

Obligacje są emitowane  jako niezabezpieczone, a tym samym w przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu 

Obligacji, Obligatariusze będą mogli dochodzić zaspokojenia swych roszczeń: (i) jedynie z majątku Emitenta, (ii) 

dopiero  po  zaspokojeniu  wierzycieli  Emitenta,  których  roszczenia  zgodnie  z  przepisami  prawa  będą 

zaspokajane w wyższej kolejności  lub z wyodrębnionych części majątku Emitenta. Tym samym wierzytelności 

Obligatariuszy z tytułu Obligacji, mogą zostać zaspokojone w niepełnej wysokości lub wcale. 

 

3.2.5. Ryzyko przedterminowego natychmiastowego wykupu Obligacji z mocy ustawy 

W razie likwidacji Emitenta, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. 

W  przypadku  połączenia  Emitenta  z  innym  podmiotem,  jego  podziału  lub  przekształcenia  formy  prawnej, 

Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu 

Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. 

 

3.2.6. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza 

W  przypadku  wystąpienia  i  trwania  któregokolwiek  ze  wskazanych  w  §14.5  Warunkach  Emisji  zdarzeń 

uprawniających  Obligatariuszy  żądania  wcześniejszego  wykupu  Obligacji,  Obligatariusz  może  zażądać 

wcześniejszego wykupu Obligacji.  

W  takim  wypadku,  Obligacje  będą  podlegać  wykupowi  przed  pierwotnie  wskazanym  terminem  wykupu, 

a Emitent może być narażony na ryzyko utraty płynności. 

 

3.2.7. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta 

Stosownie do odpowiednich postanowień §16 Warunków Emisji, Emitent  jest uprawniony do wcześniejszego 

wykupu  całości  lub  części Obligacji. W przypadku  skorzystania  przez  Emitenta  z ww.  uprawnienia, Obligacje 

w zakresie  w  jakim  zostaną  wykupione  ulegną  umorzeniu,  a  tym  samym  Obligatariuszom  nie  będą 

przysługiwały prawa wynikające z tych Obligacji, które zostaną wcześniej wykupione (w tym prawo do wypłaty 

odsetek od Obligacji) za cały okres, na który Obligacje zostały wyemitowane. 

 

3.3. Czynniki  ryzyka  związane  z  wprowadzeniem  oferowanych  instrumentów  finansowych  do  obrotu 

zorganizowanego 

 

3.3.1. Ryzyko nie wprowadzenia Obligacji do ASO (dot. BondSpot lub/i GPW) 

Emitent przewiduje wprowadzenie Obligacji  na  rynek Catalyst. W  związku  z powyższym po objęciu Obligacji 

przez  Inwestorów  Emitent  podejmie  kroki  w  celu  złożenia  wniosku  o  wprowadzenie  Obligacji 

do alternatywnego  systemu  obrotu  Catalyst.  Istnieje  ryzyko,  że  organizator  rynku  może  podjąć  uchwałę 

o odmowie wprowadzenia Obligacji na rynek Catalyst. 
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W  związku  z  powyższym  nabywca  Obligacji  przy  podejmowaniu  decyzji  inwestycyjnej  powinien  uwzględnić 

ryzyko braku możliwości notowania Obligacji na Catalyst. 

 

3.3.2. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu Obligacji 

Zgodnie  z  §  13  ust.  1  Regulaminu  ASO  BondSpot  organizator  alternatywnego  systemu  obrotu  ma  prawo 

zawiesić obrót instrumentami dłużnymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem innych przepisów 

niniejszego Regulaminu ASO BondSpot, w następujących przypadkach: 

 na wniosek emitenta, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

           

Organizator alternatywnego systemu obrotu ASO BondSpot zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu ASO BondSpot 

może  również  zawiesić  obrót  wszystkimi  instrumentami  dłużnymi  w  przypadku  powstania  sytuacji 

nadzwyczajnej  uniemożliwiającej  korzystanie  z  urządzeń  i  środków  technicznych  Rynku,  przez  co  najmniej 

5 Członków ASO. 

 

Zgodnie  z  §11  ust.  1  Regulaminu  Alternatywnego  Systemu  Obrotu,  jego  organizator  może  zawiesić  obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego 

Regulaminu ASO GPW: 

 na wniosek emitenta, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

Na  podstawie  §  11  ust.  2  Regulaminu ASO GPW, w przypadkach  określonych  przepisami  prawa organizator 

alternatywnego  systemu  obrotu  ASO GPW  zawiesza  obrót  instrumentami  finansowymi  na  okres wynikający 

z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. 

 

Zgodnie  z  Artykułem  78  ust  3.  Ustawy  o  Obrocie,  BondSpot  oraz  GPW  jako  organizatorzy  alternatywnego 

systemu  obrotu,  na  żądanie  KNF,  mają  obowiązek  zawiesić  obrót  instrumentami  finansowymi  na  okres 

nie dłuższy  niż  miesiąc  w  przypadku  gdy  obrót  tymi  instrumentami  jest  dokonywany  w  okolicznościach 

wskazujących  na  możliwość  zagrożenia  prawidłowego  funkcjonowania  alternatywnego  systemu  obrotu 

lub bezpieczeństwa  obrotu  dokonywanego w tym  alternatywnym  systemie  obrotu  lub  naruszenia  interesów 

inwestorów. 

 

Organizator alternatywnego systemu obrotu,  zgodnie z zapisami § 14 ust. 2 Regulaminu ASO BondSpot oraz 

§ 12 ust. 2 Regulaminu ASO GPW, wyklucza instrumenty dłużne z obrotu w alternatywnym systemie obrotu: 

 w przypadkach określonych przepisami prawa,  

 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  
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 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta 

albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków 

w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że majątek emitenta 

wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b. 

 

Organizator alternatywnego systemu obrotu, zgodnie z zapisami § 14 ust. 2a Regulaminu ASO BondSpot oraz 

§ 12 ust. 2a Regulaminu ASO GPW mogą odstąpić od wykluczenia instrumentów dłużnych z obrotu jeżeli przed 

upływem terminu wskazanego w tym przepisie sąd wyda postanowienie:  

 o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego 

lub postępowania sanacyjnego, lub  

 w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub  

 o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.  

 

Organizator alternatywnego systemu obrotu, zgodnie z zapisami § 14 ust. 2b Regulaminu ASO BondSpot oraz 

§ 12  ust.  2b, w przypadkach,  o  których mowa w ust.  2a, wyklucza  instrumenty  dłużne  z  obrotu  po  upływie 

1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie:  

 odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2a pkt 1), lub  

 umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w ust. 2a pkt 1) lub 2), lub  

 uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu, o którym mowa w ust. 2a pkt 2) lub 3).  

 

Dodatkowo  organizator  alternatywnego  systemu  obrotu  zgodnie  z  zapisami  §  14  ust.  1  Regulaminu  ASO 

BondSpot  oraz  §  12  ust.  1  Regulaminu  ASO  GPW,  może  wykluczyć  instrumenty  dłużne  z obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu w następujących przypadkach: 

 na wniosek emitenta,  z  zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w  tym zakresie od  spełnienia 

przez emitenta dodatkowych warunków, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

 jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 

 wskutek  podjęcia  decyzji  o  połączeniu  emitenta  z  innym  podmiotem,  jego  podziale  lub 

przekształceniu,  przy  czym  wykluczenie  instrumentów  finansowych  z  obrotu  może  nastąpić 

odpowiednio  nie  wcześniej  niż  z  dniem  połączenia,  dniem  podziału  (wydzielenia)  albo  z  dniem 

przekształcenia. (zapis wyłączenie w § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW) 

 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów dłużnych z obrotu, organizator alternatywnego systemu 

obrotu może zawiesić obrót tymi instrumentami dłużnymi. 

 

Zgodnie z Artykułem 78 ust 4. Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF, BondSpot oraz GPW SA jako organizatorzy 

alternatywnego  systemu  obrotu,  wykluczają  z  obrotu  wskazane  przez  KNF  instrumenty  finansowe,  w 

przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób  istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu 
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obrotu  lub  bezpieczeństwu  obrotu  dokonywanego  w tym  alternatywnym  systemie  obrotu,  lub  powoduje 

naruszenie interesów inwestorów. 

 

3.3.3. Ryzyko zmienności kursu rynkowego i płynności 

Z wprowadzeniem Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wiąże się ryzyko zmienności kursu 

Obligacji. W przypadku wahania kursu posiadacze Obligacji, którzy będą chcieli dokonać transakcji sprzedaży, 

mogą być narażeni na ryzyko straty, ponieważ cena Obligacji wynikająca z notowań może znacząco odbiegać 

od ich  ceny emisyjnej.  Zmienność kursu  jest  zasadniczo wynikiem  relacji popytu  i podaży Obligacji na  rynku, 

która może być uzależniona od wielu czynników takich jak sytuacja Emitenta, sytuacja gospodarcza na rynkach 

finansowych,  zmian czynników makroekonomicznych  lub politycznych.  Istnieje  także  ryzyko niskiej płynności 

Obligacji, co może skutkować trudnościami w ich zbyciu lub wręcz brakiem możliwości zbycia. 

 

3.3.4. Ryzyko nałożenia kar administracyjnych przez KNF 

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje  lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art.  96 Ustawy o 

Ofercie, Komisja może: 

• wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu, albo 

• nałożyć,  biorąc  pod  uwagę  w  szczególności  sytuację  finansową  podmiotu,  na  który  kara  jest 

nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

• zastosować obie sankcje łącznie. 

 

3.4. Czynniki związane z Ofertą Obligacji 

3.4.1. Ryzyko  naruszenia  przepisów  w  związku  z  ofertą  publiczną,  skutkujące  zastosowaniem  przez 

Komisję Nadzoru Finansowego sankcji 

W  przypadku  naruszenia  lub  uzasadnionego  podejrzenia  naruszenia  przepisów  prawa  w  związku  z Ofertą 

Publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej Oferty, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  przez  Emitenta,  sprzedającego  lub  inne  podmioty  uczestniczące  w  tej  Ofercie,  subskrypcji  lub 

sprzedaży  w  imieniu  lub  na  zlecenie  Emitenta  lub  sprzedającego  albo  uzasadnionego  podejrzenia,  że  takie 

naruszenie może nastąpić, Komisja może: 

(a) nakazać  wstrzymanie  rozpoczęcia  Oferty  Publicznej,  subskrypcji  lub  sprzedaży  albo  przerwanie 

jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub  

(b) zakazać rozpoczęcia Oferty Publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub  

(c) opublikować,  na  koszt  Emitenta  lub  sprzedającego,  informację  o  niezgodnym  z  prawem  działaniu 

w związku z Ofertą Publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  

W  związku  z  daną  Ofertą  Publiczną,  subskrypcją  lub  sprzedażą,  Komisja  Nadzoru  Finansowego  może 

wielokrotnie zastosować środek przewidziany w punkcie (b) i (c).  

Komisja Nadzoru Finansowego może zastosować środki, o których mowa wyżej, także w przypadku gdy:  
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 Oferta  Publiczna,  subskrypcja  lub  sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie  tej 

Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób 

naruszałyby interesy Inwestorów;  

 istnieją  przesłanki,  które  w  świetle  przepisów  prawa  mogą  prowadzić  do  ustania  bytu  prawnego 

Emitenta;  

 działalność  Emitenta  była  lub  jest  prowadzona  z  rażącym  naruszeniem  przepisów  prawa,  które 

to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle 

przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 

 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów 

istnieje  ryzyko  uznania  tych  papierów  wartościowych  za  nieistniejące  lub  obarczone  wadą  prawną 

mającą istotny wpływ na ich ocenę.  

Ustawa  o  Ofercie  Publicznej  posługuje  się  również  rygorami  obejmującymi  prowadzenie  przez  Emitentów 

papierów wartościowych akcji promocyjnej i przewiduje określone sankcje nakładane za naruszające przepisy 

prawa uchybienia. 

 

3.4.2. Ryzyko  związane  z  ewentualnym  naruszeniem  przepisów  związanych  z  prowadzeniem  akcji 

promocyjnej 

Emitent lub sprzedający może prowadzić, także za pośrednictwem innych osób i podmiotów, akcję promocyjną 

w rozumieniu i formie wskazanej w Ustawie o Ofercie, z zachowaniem wymogów przewidzianych przez art. 53 

Ustawy o Ofercie. W takim przypadku Emitent jest na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o Ofercie zobowiązany 

jednoznacznie wskazać w treści wszystkich materiałów promocyjnych: 

 że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy,  

 że  został  lub  zostanie  opublikowany  prospekt  emisyjny  lub  memorandum  informacyjne,  chyba 

że zgodnie  z ustawą  nie  jest  wymagane  udostępnienie  tego  rodzaju  dokumentu  do  publicznej 

wiadomości,  

 miejsca, w których prospekt emisyjny  lub memorandum  informacyjne  są  lub będą dostępne,  chyba 

że zgodnie  z  ustawą  nie  jest  wymagane  udostępnienie  tego  rodzaju  dokumentu  do  publicznej 

wiadomości.  

Ponadto,  informacje przekazane w ramach prowadzonej akcji promocyjnej winny być  ‐ w myśl art. 53 ust. 4 

Ustawy  o  Ofercie  ‐  zgodne  z  informacjami  zamieszczonymi  w  prospekcie  emisyjnym  lub  memorandum 

informacyjnym  udostępnionych  do  publicznej  wiadomości  albo  z  informacjami,  które  powinny  być 

zamieszczone w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym na podstawie przepisów prawa gdy 

prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne jeszcze nie zostały udostępnione do publicznej wiadomości, 

jak  również  nie  mogą  wprowadzać  inwestorów  w  błąd  co  do  sytuacji  Emitenta  i  oceny  papierów 

wartościowych.  

Dalsze obowiązki Emitenta związane z prowadzeniem przez niego akcji promocyjnej wynikają z art. 53 ust. 5 ‐ 

14 Ustawy o Ofercie. 
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W  przypadku  stwierdzenia  naruszenia  obowiązków  Emitenta  związanych  z  prowadzeniem  przez  niego  akcji 

promocyjnej,  a  określonych  w  art.  53  ust.  3‐7  lub  9  Ustawy  o  Ofercie,  KNF  zgodnie  z  przepisami  Ustawy 

o Ofercie może z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie:  

(a) nakazać  wstrzymanie  rozpoczęcia  akcji  promocyjnej  lub  przerwanie  jej  prowadzenia  na  okres  nie 

dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości,  

(b) zakazać  prowadzenia  akcji  promocyjnej,  w  szczególności  w  przypadku  gdy  Emitent  lub  sprzedający 

uchyla się od usunięcia wskazanych przez Komisję nieprawidłowości w terminie wskazanym w lit. (a) 

lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy prawa,  

(c) opublikować, na koszt Emitenta, informacje o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej 

przez Emitenta, wskazując naruszenia prawa.  

Ponadto,  prowadzenie przez  akcji  promocyjnej  z  naruszeniem art.  53 ust.  3‐7  lub 9 Ustawy o Ofercie może 

skutkować nałożeniem przez Komisję kary pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł. 

 

3.4.3. Ryzyko  odwołania  Oferty  oraz  ryzyko  nieprzydzielenia  Obligacji  lub  przydzielenie  Obligacji 

w mniejszej liczbie  

Stosownie do postanowień Memorandum, Emitent zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty. Jednocześnie 

Emitent  zastrzega  sobie  prawo  przydziału  Subskrybentom  Obligacji  według  własnego  uznania,  w  liczbie 

wskazanej  przez  Subskrybenta  w  Formularzu  Zapisu,  mniejszej  liczbie  lub  nie  przydzielenia  takiemu 

Subskrybentowi  Obligacji  w  ogóle.  Tym  samym  Subskrybent  nie  jest  uprawniony  do  wysuwania  względem 

Emitenta  jakichkolwiek  roszczeń zarówno w przypadku przydzielenia mu mniejszej  liczby Obligacji niż objęta 

zapisem  jak  i  nie  przydzielenia  mu Obligacji  w ogóle  (także  wobec  nie  dojścia  emisji  do  skutku)  ani  też 

w przypadku odwołania Oferty. 

 

3.4.4. Ryzyko  wydłużenia  terminu  zapisów  na  Obligacje  oraz  ryzyko  wydłużenia  terminu  przydziału 

Obligacji  

Odsetki  od  Obligacji  będą  naliczane  od  dnia  w  którym  po  raz  pierwszy  prawa  z  takiej  Obligacji  zostaną 

zarejestrowane w Depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (z wyłączeniem tego dnia). 

Tym samym  w  przypadku  wydłużenia  terminu  przydziału  Obligacji  (także  wskutek  wydłużenia  terminów 

zapisów  na Obligacje),  z  związku  z  określoną  datą  dzienną wykupu  Obligacji,  Obligatariuszom  należne  będą 

świadczenia  z Obligacji  za okres krótszy niż początkowo  tego oczekiwali  ze względu na pierwotnie określone 

terminy.  Ponadto  w przypadku  wydłużenia  przedmiotowych  terminów,  Obligatariuszom  będącym  Klientami 

Indywidualnymi,  którym  nie  przydzielone  zostaną Obligacje  lub  zostaną  przydzielone  one w  ilości mniejszej 

niż subskrybowana, wpłaty zostaną zwrócone w stosownej wysokości w terminie późniejszym niż pierwotnie 

określony (przy czym z tego tytułu nie będą im przysługiwać odsetki ani żadne roszczenia wobec Emitenta). 

 

3.4.5. Ryzyko związane ze zwrotem wpłat na Obligacje 

W  przypadku  przydzielenia  przez  Emitenta  danemu  Subskrybentowi,  będącemu  Klientem  Indywidualnym, 

Obligacji w mniejszej  liczbie niż została subskrybowana przez danego Subskrybenta,  różnica pomiędzy kwotą 

wpłaconą a kwotą stanowiącą iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby przydzielonych danemu Subskrybentowi Obligacji, 
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winna zostać zwrócona w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od Dnia Emisji, przelewem na rachunek, z którego 

Subskrybent  dokonał  wpłaty  na  obligacje.  Ryzyko  nie  dokonania  takiego  zwrotu w  ogóle  lub w  stosownym 

terminie  jest  zminimalizowane  przez  okoliczność,  że  środki  które  winny  zostać  zwrócone  pozostawać  będą 

na rachunku bankowym Oferującego,  a rachunek bankowy Oferującego  jest  prowadzony  przez  renomowany 

bank mający  siedzibę na  terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej. Nie można  jednak wykluczyć  sytuacji, w  której 

z powodu zdarzeń nadzwyczajnych,  lub opóźnień w księgowaniu przelewów przez bank Oferującego lub bank 

Subskrybenta, zwrot wpłat nastąpi nieterminowo. 

 

3.4.6. Ryzyko związane z rejestracją Obligacji w KDPW 

Obligacje  zostaną  zarejestrowane w  KDPW.  Rejestracja  Obligacji  w  KDPW nastąpi w  trybie  nastąpi  w trybie 

nastąpi w trybie § 11 Szczegółowych Zasad. Rejestracja i nabycie Obligacji nastąpi w wyniku dokonanego przez 

KDPW  rozrachunku  transakcji  nabycia  Obligacji.  Emisja  Obligacji  nastąpi  poprzez  zapisanie  Obligacji 

na rachunkach  Inwestorów prowadzonych przez  uczestników  systemu depozytowego.  Emisja Obligacji może 

ulec opóźnieniu, lub może nie dojść do skutku, w przypadku opóźnienia w rejestracji Obligacji w KDPW lub gdy 

KDPW ostatecznie odmówi zarejestrowania Obligacji. W takim przypadku wpłaty dokonane przez Inwestorów 

zostaną zwrócone na rachunki pieniężne wskazane w  formularzu zapisu na Obligacje danej  serii bez odsetek 

lub  odszkodowań.  Środki  przelane  przez  Inwestorów  z  tytułu  wpłat  na  Obligacje  danej  serii  P  nie  będą 

oprocentowane. 

 

3.5. Inne ryzyka 

Wyżej wskazane ryzyka nie stanowią zamkniętego katalogu ryzyk, a jedynie wymiennie ryzyk najistotniejszych 

w subiektywnym  odczuciu  Emitenta  i  Oferującego.  Nie  jest wykluczone wystąpienie  innych  ryzyk,  typowych 

dla instrumentu  finansowego  jakim  są  obligacje  korporacyjne  oraz  dla  emitentów prowadzących  działalność 

deweloperską. 
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IV. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W MEMORANDUM 

Za  prawdziwość,  rzetelność  i  kompletność  informacji  zamieszczonych  w  niniejszym  Memorandum 

Informacyjnym są odpowiedzialni: 

 

Emitent 

 

 

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym Memorandum. 

 

W imieniu Emitenta działa: 

1/ Tomasz Łapiński – Członek Zarządu , Pełnomocnik 

 

Działając  w  imieniu  Emitenta  niniejszym  oświadczam,  że  zgodnie  z  moją  najlepszą  wiedzą  i  przy  dołożeniu 

należytej  staranności, by  zapewnić  taki  stan,  informacje zawarte w niniejszym Memorandum  Informacyjnym 

są prawdziwe,  rzetelne  i  zgodne  ze  stanem  faktycznym  i  że  w  niniejszym  Memorandum  Informacyjnym 

nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

___________________   

Tomasz Łapiński 

Członek Zarządu

Nazwa:    Ronson Europe N.V.

Forma prawna:  spółka akcyjna zgodnie z prawem holenderskim

Kraj siedziby:    Holandia

Siedziba:   Rotterdam

Adres:    Weena 210‐212, 3012NJ Rotterdam, Holandia

Adres korespondencyjny w Polsce:  al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02‐797 

Warszawa 

Numer telefonu:    +48 (22) 823 97 98

Numer faksu:    +48 (22) 823 97 99

Strona internetowa:   www.ronson.pl

Adres poczty elektronicznej:  relacje@ronson.pl

NIP:  NL 818132061 B01

Oznaczenie podmiotu rejestrowego  Izba Handlowa w Roterdamie 
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Oferujący 

Nazwa:  Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o.

Forma prawna:  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraj siedziby:  Polska

Siedziba:  Warszawa

Adres:  Al. Jerozolimskie 134 02‐305 Warszawa

Telefon:  +48 22 128 59 00

Fax:  +48 22 128 59 89

Adres poczty elektronicznej:  kontakt@michaelstrom.pl

Adres strony internetowej:  www.michaelstrom.pl

NIP:  525‐247‐22‐15

REGON:  142261319

Numer KRS:  0000347507

 

Oferujący ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w Rozdziale V niniejszego Memorandum 

„Dane o Emisji”. 

 

W imieniu Oferującego działają: 

1/ Michał Ząbczyński – Prezes Zarządu, 

2/ Piotr Jankowski – Wiceprezes Zarządu, 

 

Działając w imieniu Oferującego niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu 

należytej  staranności,  by  zapewnić  taki  stan,  informacje  zawarte  w  częściach  niniejszego  Memorandum 

Informacyjnego,  za  które  Oferujący  jest  odpowiedzialny,  są  prawdziwe,  rzetelne  i  zgodne  ze  stanem 

faktycznym i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

___________________        ___________________ 

Michał Ząbczyński        Piotr Jankowski 

Prezes Zarządu         Wiceprezes Zarządu 
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V. Dane o emisji 

5.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych papierów wartościowych 

z wyszczególnieniem  rodzajów  uprzywilejowania,  wszelkich  ograniczeń  co  do  przenoszenia  praw 

z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych. 

 

Przedmiotem  oferty  jest  10.000  (dziesięć  tysięcy)  sztuk  Obligacji  na  okaziciela  serii  P  Emitenta,  o  wartości 

nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) 

złotych. Obligacje serii P są Obligacjami nieuprzywilejowanymi. 

Z  Obligacjami  serii  P  nie  są  związane  żadne  dodatkowe  świadczenia  poza  świadczeniami  polegającymi 

na wypłacie odsetek oraz wypłacie wartości nominalnej Obligacji przedstawionych do wykupu. 

 

Obligacje serii P są emitowane jako papiery wartościowe niezabezpieczone.  

 

Obligacje serii P są zbywalne. Zbywalność Obligacji serii P jest nieograniczona. 

 

Obligacje serii P nie mają postaci dokumentu i będą zarejestrowane w systemie depozytowym KDPW. 

 

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji serii P na rynek ASO Catalyst. 

 

5.2. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych 

 

Podstawą prawną emisji Obligacji jest: 

 Ustawa o Obligacjach; 

 Uchwała z dnia 29 czerwca 2016 roku Zarządu Ronson Europe N.V.; 

 

5.2.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych 

Zgodnie  z  §  12  ust.  1  statutu  Emitenta,  organem  uprawnionym  do  podjęcia  decyzji  o  emisji  papierów 

wartościowych w postaci Obligacji serii P jest Zarząd Emitenta.  

 

5.2.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści. 

Dnia 29 czerwca 2016 roku została podjęta decyzja o emisji przez Emitenta papierów wartościowych 
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Prawa i obowiązki z oferowanych papierów wartościowych 

 

5.2.3. Wysokość oprocentowania 

Posiadaczom  Obligacji  serii  P  będzie  wypłacany  stały  kwartalny  kupon,  według  rocznej  stopy  procentowej 

wynoszącej 5,25 proc., co obrazuje poniższy wzór: 

Oprocentowanie Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru: 

O = N x Opr x (LD/365) 

gdzie: 

O   ‐ oznacza wysokość odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy,  

Opr   ‐ oznacza stopę procentową wynoszącą 5,25 proc. w skali roku,  

N   ‐ oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, 

LD   ‐ oznacza  liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym  (przy  czym w przypadku przedterminowego  lub 

natychmiastowego wykupu Okres Odsetkowy kończy  się  z Dniem Wcześniejszego Wykupu), po  zaokrągleniu 

wyniku tego obliczenia do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę). 

Emitent  będzie  przekazywał  tabele  odsetkowe  dla  każdego  Okresu  Odsetkowego  zgodnie  z  odpowiednimi 

regulacjami podmiotu prowadzącego rynek ASO. 

 

5.2.4. Terminy, od których należy się oprocentowanie 

Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy (zdefiniowany poniżej).  

Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do: 

• Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo 

• Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 

Pierwszy  Okres  Odsetkowy  rozpoczyna  się  w  Dniu  Emisji  (z  wyłączeniem  tego  dnia).  Każdy  kolejny  Okres 

Odsetkowy  rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego  (z wyłączeniem tego 

dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 

 

5.2.5. Terminy ustalania praw do oprocentowania 

Dniem  Ustalenia  Praw  do  oprocentowania  będzie  szósty  Dzień  Roboczy  przed  dniem  płatności  świadczeń 

z tytułu Obligacji, w którym zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób 

uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem: 

(a) złożenia przez Obligatariusza żądania natychmiastowego  lub wcześniejszego wykupu Obligacji, kiedy 

za Dzień  Ustalenia  Praw  uznaje  się  dzień  złożenia  żądania  natychmiastowego  lub  wcześniejszego 

wykupu; oraz 

(b) otwarcia  likwidacji  Emitenta,  kiedy  za  Dzień  Ustalenia  Praw  uznaje  się  dzień  otwarcia  likwidacji 

Emitenta; oraz 

(c) połączenia  Emitenta  z  innym  podmiotem,  jego  podziału  lub  przekształcenia  formy  prawnej,  jeżeli 

podmiot,  który  wstąpił  w  obowiązki  Emitenta  z  tytułu  Obligacji,  nie  posiada  uprawnień  do  ich 

emitowania,  kiedy  za  Dzień  Ustalenia  Praw  uznaje  się  odpowiednio  dzień  połączenia,  podziału  lub 

przekształcenia formy prawnej Emitenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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5.2.6. Terminy wypłaty oprocentowania 

Odsetki płatne będą z dołu. Odsetki będą płatne za każdy Okres Odsetkowy. W każdym Dniu Płatności Odsetek 

każdy podmiot będący Obligatariuszem w Dniu Ustalenia Praw poprzedzającym dany Dzień Płatności Odsetek 

będzie uprawniony do otrzymania Kwoty Odsetek za dany Okres Odsetkowy. 

Kwota  Odsetek  obliczana  jest  odrębnie  dla  każdego  Okresu  Odsetkowego.  Płatność  Kwoty  Odsetek 

dokonywana będzie za pośrednictwem KDPW na podstawie i zgodnie z Regulacjami KDPW. 

 

Numer Okresu Odsetkowego  Początek Okresu Odsetkowego Dzień Płatności Odsetek

I  Dzień Emisji 18 listopada 2016 r.

II  18 listopada 2016 r. 18 lutego 2017 r. 

III  18 lutego 2017 r. 18 maja 2017 r. 

IV  18 maja 2017 r. 18 sierpnia 2017 r. 

V  18 sierpnia 2017 r. 18 listopada 2017 r.

VI  18 listopada 2017 r. 18 lutego 2018 r. 

VII  18 lutego 2018 r. 18 maja 2018 r. 

VIII  18 maja 2018 r. 18 sierpnia 2018 r. 

IX  18 sierpnia 2018 r. 18 listopada 2018 r.

X  18 listopada 2018 r. 18 lutego 2019 r. 

XI  18 lutego 2019 r. 18 maja 2019 r. 

XII  18 maja 2019 r. 18 sierpnia 2019 r. 

XIII  18 sierpnia 2019 r. 18 listopada 2019 r.

XIV  18 listopada 2019 r. 18 lutego 2020r. 

XV  18 lutego 2020 r. 18 maja 2020 r. 

XVI  18 maja 2020 r. 18 sierpnia 2020 r. 

 

5.2.7. Terminy i zasady wykupu papierów wartościowych 

Emitent  wykupi  wszystkie  Obligacje  według  ich  wartości  nominalnej  w  Dniu  Wykupu  lub  w  Dniu 

Wcześniejszego Wykupu, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Memorandum oraz postanowień 

Warunków Emisji. 

Emitent zapłaci w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu za każdą Obligację podlegającą wykupowi 

kwotę obejmującą Należność Główną, Kwotę Odsetek za Okres Odsetkowy kończący się w Dniu Wykupu  lub 

w Dniu Wcześniejszego Wykupu.  Płatności  z  tytułu  Obligacji  związane  z  ich wykupem  dokonywane  będą  za 

pośrednictwem KDPW na podstawie i zgodnie z obowiązującymi Regulacjami KDPW. 

 

Dzień Wykupu przypadać będzie dnia 18 sierpnia 2020 roku. 

 

Emitent  jest  uprawniony  do wcześniejszego wykupu wszystkich  lub  określonej  liczby  Obligacji,  najwcześniej 

na koniec dwunastego Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 
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(a) Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim 

zawiadomieniu  dzień,  w  którym  Emitent  dokona  wcześniejszego  wykupu  Obligacji,  tj.  Dzień 

Wcześniejszego Wykupu; 

(b) Dzień  Wcześniejszego  Wykupu  może  być  wyznaczony  na  dzień,  który  przypada  nie  wcześniej  niż 

po upływie  30  (trzydziestu)  dni  od  dnia  zawiadomienia  Obligatariuszy  o  skorzystaniu  z  prawa 

wcześniejszego wykupu; 

(c) Wykup  obligacji  nastąpi  poprzez  zapłatę  Premii  przez  Emitenta  na  rzecz  Obligatariusza  w  Dniu 

Wcześniejszego Wykupu: 

i. 5 PLN za każde 1000 PLN wartości nominalnej Obligacji wykupywanych w Dniu Płatności Odsetek 

dla XII okresu odsetkowego, 

ii. 5 PLN za każde 1000 PLN wartości nominalnej Obligacji wykupywanych w Dniu Płatności Odsetek 

dla XIII okresu odsetkowego, 

iii. 2,5  PLN  za  każde  1000  PLN  wartości  nominalnej  Obligacji  wykupywanych  w  Dniu  Płatności 

Odsetek dla XIV okresu odsetkowego, 

iv. 2,5  PLN  za  każde  1000  PLN  wartości  nominalnej  Obligacji  wykupywanych  w  Dniu  Płatności 

Odsetek dla XV okresu odsetkowego, 

 

5.2.8. Zasady i sposób realizacji praw z papierów wartościowych, w tym wypłaty świadczeń pieniężnych 

przez Emitenta 

Z  uwzględnieniem  zasad przeprowadzania natychmiastowego  lub wcześniejszego wykupu Obligacji, wszelkie 

płatności są dokonywane bez jakiejkolwiek dyspozycji i oświadczeń ze strony Obligatariusza. 

Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych. 

Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych. 

Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego 

Rachunek Obligacji  zgodnie  z Regulacjami KDPW na  rzecz osób będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia 

Praw poprzedzającym dany Dzień Płatności. 

Płatności będą uważane za należycie dokonane w dacie wykonania przelewu na rachunek Obligatariusza.  

W przypadkach okoliczności niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią  spełnienie  świadczeń pieniężnych 

z Obligacji zgodnie z zasadami lub w terminach wynikających z Warunków Emisji (w szczególności w przypadku 

zmian  Regulacji  KDPW  lub  w  przypadku,  w  którym  ustanowione  zostaną  dodatkowe  dni  wolne  od  pracy, 

wpływające na działalność KDPW), Emitent ustali  inne Dni Ustalenia Praw, w taki sposób, aby nowe terminy 

były w jak największym stopniu zbliżone do terminów, które ulegną zmianie. 

Z zastrzeżeniem art. 482 Kodeksu cywilnego, Odsetki nie podlegają kapitalizacji z Należnością Główną. 

 

5.2.9. Podmioty  uczestniczące  w  realizacji  praw  z  papierów  wartościowych  oraz  zakres 

ich odpowiedzialności wobec nabywców i Emitenta 

 

W realizacji praw z Obligacji będą uczestniczyć w szczególności następujące podmioty: 
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Emitent  –  podmiot  dokonujący  emisji  Obligacji  i  zobowiązany  do  spełnienia  świadczeń  wynikających  z 

Obligacji; 

Sponsor Emisji – podmiot zobowiązany do wykonywania czynności związanych z założeniem i prowadzeniem 

rejestru Sponsora Emisji, tj. dokonywania zapisów, o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy o Obrocie. Sponsor 

Emisji  jest między  innymi zobowiązany do złożenia do KDPW wniosku o pełnienie funkcji Sponsora Emisji dla 

Obligacji,  wystawienia  instrukcji  rozrachunku  na  liczbę  Obligacji  objętych  przez  inwestorów  nie  będących 

Klientami  Instytucjonalnymi, zapisania Obligacji w rejestrze Sponsora Emisji, prowadzenia aktualizacji danych 

Obligatariuszy  uwidocznionych  w  rejestrze  Sponsora  Emisji,  rejestrowania  zmian  stanów  posiadania  oraz 

innych  praw  dotyczących  Obligacji,  obsługi  przelewów  środków  z  tytułu  odsetek  lub  wykupu,  naliczania, 

pobrania  i odprowadzenia  podatku  od  odsetek,  wystawianie  dokumentów  potwierdzających  zapisanie 

Obligacji w rejestrze Sponsora Emisji, prowadzenia ewidencji Obligacji zgodnie z wymogami KDPW. 

Dom Maklerski (lub inny podmiot) prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych ‐ podmiot odpowiedzialny 

w stosunku do  inwestorów,  którzy  złożyli  dyspozycję  deponowania Obligacji  za  obsługę  przelewów  środków 

z Obligacji,  naliczania,  pobrania  i  odprowadzenia  podatku  od  odsetek,  wystawianie  dokumentów 

potwierdzających zapisanie Obligacji na Rachunku Papierów Wartościowych. 

Agent  Kalkulacyjny  –  podmiot  odpowiedzialny  do  obliczania  wysokości  świadczeń  z  Obligacji  zgodnie 

z Warunkami Emisji. 

Agent  Dokumentacyjny  –  podmiot  zobowiązany  do  przechowywania  wydruków  dokumentów,  informacji 

i komunikatów publikowanych  i  przekazywanych mu  przez  Emitenta  zgodnie  z Ustawą  o Obligacjach.  Agent 

Dokumentacyjny  zobowiązany  jest  przechowywać  wydruki  do  czasu  upływu  przedawnienia  roszczeń 

wynikających z Obligacji. 

KDPW  –  podmiot,  który  dokonuje  rejestracji  Obligacji  w  Depozycie,  a  także  przydziału  Obligacji  w  ramach 

rozrachunku  transakcji.  KDPW  uczestniczy  także  w  wykonywaniu  i  rozliczaniu  uprawnień  wynikających 

z Obligacji. 

 

5.2.10. Wskazanie waluty, w jakiej świadczenia te będą wypłacane 

Świadczenia wynikające z obligacji będą wypłacane w złotych (PLN). 

 

5.3. Określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń 

Obligacje serii P są emitowane jako papiery wartościowe niezabezpieczone. 

 

5.4. Informacje o banku reprezentancie lub administratorze hipoteki, ustanowionych w związku z emisją 

obligacji 

W związku z emisją obligacji nie został ustanowiony bank reprezentant ani administrator hipoteki. 

 

5.5. Określenie innych praw wynikających z emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych 

Poza prawem do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, tj. Kwoty Odsetek, Należności Głównej oraz Premii, 

z Obligacjami związane są następujące prawa:  
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 prawo  do  żądania  w  określonych  w  Warunkach  Emisji  okolicznościach  natychmiastowego 

lub wcześniejszego wykupu, 

  prawo do informacji,  

Z  tytułu Obligacji  serii  P  nie  przewiduje  się  dalszych praw dla Obligatariuszy  ani  osób  trzecich niż określone 

powyżej.  

 

5.6. Szczegółowe  informacje  o  pierwszeństwie  w  spłacie  zobowiązań  wynikających  z  papierów 

wartościowych przed innymi zobowiązaniami Emitenta 

Obligacje  Serii  P  nie  będą uprzywilejowane w  stosunku do  innych  zobowiązań  Emitenta,  a w  związku  z  tym 

uprawnionym  z  tytułu  Obligacji  nie  będzie  przysługiwało  pierwszeństwo  zaspokojenia  przed  innymi 

wierzycielami  Emitenta. Wierzytelności  z  Obligacji  nie  są  także  podporządkowane  innym  wierzytelnościom, 

jakie przysługują osobom trzecim w stosunku do Emitenta. 

 

5.7. Informacje  o  warunkach  i  sytuacjach,  w  których  Emitent  ma  prawo  albo  jest  zobowiązany 

do wcześniejszego  wykupu  papierów  wartościowych,  jak  również  informacje  o  sytuacjach 

i warunkach, po spełnieniu których posiadacz papieru wartościowego uzyska prawo wcześniejszego 

wykupu papieru wartościowego Emitenta 

 

5.7.1. Przedterminowy wykup na żądanie Emitenta 

Emitent  jest  uprawniony  do wcześniejszego wykupu wszystkich  lub  określonej  liczby  Obligacji,  najwcześniej 

na koniec dwunastego Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 

(a) Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim 

zawiadomieniu  dzień,  w  którym  Emitent  dokona  wcześniejszego  wykupu  Obligacji,  tj.  Dzień 

Wcześniejszego Wykupu; 

(b) Dzień  Wcześniejszego  Wykupu  może  być  wyznaczony  na  dzień,  który  przypada  nie  wcześniej  niż 

po upływie  30  (trzydziestu)  dni  od  dnia  zawiadomienia  Obligatariuszy  o  skorzystaniu  z  prawa 

wcześniejszego wykupu; 

(c) Wykup  obligacji  nastąpi  poprzez  zapłatę  Premii  przez  Emitenta  na  rzecz  Obligatariusza  w  Dniu 

Wcześniejszego Wykupu: 

i. 5 PLN za każde 1000 PLN wartości nominalnej Obligacji wykupywanych w Dniu Płatności Odsetek 

dla XII okresu odsetkowego, 

ii. 5 PLN za każde 1000 PLN wartości nominalnej Obligacji wykupywanych w Dniu Płatności Odsetek 

dla XIII okresu odsetkowego, 

iii. 2,5  PLN  za  każde  1000  PLN  wartości  nominalnej  Obligacji  wykupywanych  w  Dniu  Płatności 

Odsetek dla XIV okresu odsetkowego, 

iv. 2,5  PLN  za  każde  1000  PLN  wartości  nominalnej  Obligacji  wykupywanych  w  Dniu  Płatności 

Odsetek dla XV okresu odsetkowego, 
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5.7.2. Natychmiastowa  wymagalność  Obligacji,  natychmiastowy  lub  przedterminowy  wykup  Obligacji 

na żądanie Obligatariuszy 

W przypadkach określonych w punkcie 15 i 16 Warunków Emisji Obligacje mogą podlegać natychmiastowemu 

wykupowi,  bądź  też  każdy  z  Obligatariuszy  może  żądać  ich  natychmiastowego  wykupu  lub  też,  w  razie 

zaistnienia tamże opisanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu, każdy Obligatariusz może żądać wcześniejszego 

wykupu Obligacji. 

Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w następujących przypadkach: 

a) w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia 

likwidacji; 

b) w  przypadku  połączenia  Emitenta  z  innym  podmiotem,  jego  podziału  lub  przekształcenia  formy 

prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot który wstąpił w obowiązki 

Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. 

Każdy Obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu Obligacji w następujących przypadkach: 

a) gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających 

z Obligacji;  

b) gdy  Emitenta  będzie  w  niezawinionym  przez  niego  opóźnieniu  w  wykonaniu,  w  całości  lub  części, 

zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni; 

c) gdy  wystąpi  którekolwiek  ze  zdarzeń  wskazanych  w  pkt  14.5  Warunków  Emisji  (Podstawy 

Wcześniejszego Wykupu), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza 

Obligacji,  w  terminie  od  dnia  wystąpienia  takiego  zdarzenia  do  upływu  30  dni  od  dnia,  w  którym 

Emitent  zawiadomił  Obligatariuszy  o  wystąpieniu  Podstawy  Wcześniejszego  Wykupu.  Obligacje 

wskazane w  żądaniu  Emitent  zobowiązuje  się wykupić w  terminie  20  dni  od  dnia  złożenia  żądania, 

chyba  że  przed  złożeniem  przez  Obligatariusza  żądania  wcześniejszego  wykupu  stan  faktyczny 

stanowiący zaistniałą Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie  trwać, a wszelkie skutki prawne 

zaistniałej  Podstawy Wcześniejszego Wykupu  zostaną usunięte,  tak  jakby Podstawa Wcześniejszego 

Wykupu  nigdy  nie  zaistniała,  o  czym  Emitent  zawiadomi  obligatariuszy  w  sposób  przewidziany 

w Warunkach Emisji. 

Każdy Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu Obligacji jeżeli wystąpi którekolwiek z opisanych 

niżej  zdarzeń  w  okresie  do  dnia  spełnienia  wszystkich  świadczeń  z  Obligacji,  które  stanowią  Podstawę 

Wcześniejszego Wykupu:  

a) Wskaźnik Zadłużenia Netto Grupy w Dacie Badania przekroczy poziom 0,80. 

b) Wszystkie  akcje  Emitenta,  dopuszczone  do  obrotu  na  GPW  na  Dzień  Emisji,  zostaną  prawomocnie 

wycofane  z  obrotu  na  GPW,  chyba  że  przed wycofaniem  akcji  Emitenta,  w  zamian  za wycofywane 

z obrotu  akcje  Emitenta  dotychczasowi  akcjonariusze  Emitenta  otrzymają  dopuszczone  do  obrotu 

na GPW akcje  innego podmiotu,  który  przejął  całość  praw  i  obowiązków  Emitenta, w  szczególności 

związanych z Obligacjami, w związku z połączeniem lub przekształceniem Emitenta; 

c) Zostanie  wydane  prawomocne  orzeczenie  wiążące  Emitenta  stwierdzające  jego  niewypłacalność 

(ii) zostanie  ogłoszone  postępowanie  naprawcze  lub  ogłoszona  upadłość  Emitenta  (hol.  failliet 
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verklaard), (iii) przed Dniem Wykupu podjęta zostanie skuteczna uchwała Walnego Zgromadzenia lub 

wydane postanowienie właściwego sądu o rozwiązaniu (hol. ontbinding) Emitenta; 

d) Zostanie otwarta likwidacja Emitenta; 

e) Emitent  nie  opublikował  Zawiadomienia  o  Zwołaniu  Zgromadzenia  w  terminie  10  Dni  Roboczych 

od otrzymania  wniosku  Uprawnionych  Obligatariuszy  o  zwołanie  Zgromadzenia  Obligatariuszy, 

zgodnego  z  pkt  1a)  Regulaminu  Zgromadzenia Obligatariuszy,  chyba  że wniosek  taki  został  cofnięty 

przez Uprawnionych Obligatariuszy, którzy go złożyli;  lub Zgromadzenie Obligatariuszy nie odbyło się 

z winy Emitenta; 

f) W  przypadku  wprowadzenia  Obligacji  do  obrotu  na  Rynku  ASO  Catalyst,  zostaną  one  wycofane 

z obrotu na tym rynku przed Dniem Wykupu na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW lub 

BondSpot. 

Każdy Obligatariusz może  zażądać, wykupu posiadanych przez  takiego Obligatariusza Obligacji, w przypadku 

wystąpienia  któregokolwiek  ze zdarzeń wskazanych  poniżej  (Podstawy Wcześniejszego Wykupu), w terminie 

60  dni  od  dnia,  w którym  Emitent  zawiadomił  Obligatariuszy  o  zajściu  takiego  zdarzenia,  a  Emitent 

zobowiązany będzie wykupić Obligacje wskazane w żądaniu w terminie 30 dni od dnia  złożenia  żądania pod 

warunkiem, że Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie, w powyższym terminie 60 dni, uchwałę stwierdzającą, 

że zdarzenie,  które miało miejsce będzie  stanowić podstawę do żądania przez Obligatariuszy wcześniejszego 

wykupu, chyba że przed podjęciem przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały  stwierdzającej,  że  zdarzenie, 

które miało miejsce będzie stanowić podstawę do żądania przez Obligatariuszy wcześniejszego wykupu, stan 

faktyczny  stanowiący  takie  zdarzenie  przestanie  trwać,  a  wszelkie  skutki  prawne  takiego  zdarzenia  zostaną 

usunięte,  tak  jakby  takie  zdarzenie nigdy nie  zaistniało,  o  czym Emitent  zawiadomi obligatariuszy, w sposób 

przewidziany w Warunkach Emisji: 

a) Jakiekolwiek  Zadłużenie  Finansowe  Emitenta  lub  Podmiotu  z  Grupy  Emitenta,  w łącznej  kwocie 

przekraczającej  równowartość  30.000.000,00  (trzydzieści  milionów)  złotych  lub  równowartość  tej 

kwoty w  innej walucie  (przy  zastosowaniu kursu  średniego NBP obowiązującego na datę  zdarzenia) 

nie  zostało  spłacone  w  terminie  lub  w  sposób  prawnie  skuteczny  zostało  postawione  w  stan 

wymagalności przed ustalonym  terminem wymagalności  takiego Zadłużenia Finansowego  z powodu 

zażądania  wcześniejszej  spłaty  takiego  Zadłużenia  Finansowego  w  wyniku  wystąpienia  przypadku 

naruszenia (dowolnie opisanego) i upływu odpowiedniego okresu do usunięcia takiego naruszenia (w 

tym spłaty); 

b) Jeżeli w odniesieniu do składników majątkowych Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta o wartości 

stanowiącej  co  najmniej  10  %  wartości  sumy  aktywów  wskazanych  w  ostatnim  zatwierdzonym 

skonsolidowanym  sprawozdaniu  finansowym  Emitenta,  nastąpiło  zajecie  komornicze  lub  została 

skierowana  egzekucja,  która  nie  została  umorzona  lub  uchylona  lub  w jakikolwiek  inny  sposób 

wstrzymana w  ciągu  120  (stu  dwudziestu)  dni  od dnia  uzyskania  przez,  odpowiednio,  Emitenta  lub 

Podmiot z Grupy informacji o jej rozpoczęciu,  i w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została we 

wskazanym powyżej terminie wstrzymana do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia; 

c) Jeżeli  na  skutek  prawomocnych  orzeczeń  lub  ostatecznych  decyzji  administracyjnych  (lub  decyzji 

administracyjnych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności) Emitent zobowiązany będzie 
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do  zapłaty  łącznych  kwot  przekraczających  30.000.000,00  (trzydzieści  milionów)  złotych  lub 

równowartość tej kwoty w innej walucie (przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na 

datę zdarzenia) i nie dokona zapłaty takich kwot w terminie ich wymagalności;  

d) Wykonanie  przez  Emitenta  zobowiązań  z  Obligacji  dotyczących  płatności  świadczeń  pieniężnych  z 

Obligacji stanie się niezgodne z prawem; 

e) Emitent podejmie jakiekolwiek czynności, których celem jest podział Emitenta, po dokonaniu którego 

podmioty powstałe w wyniku jego dokonania nie będą podmiotami zobowiązanymi z tytułu Obligacji; 

f) Emitent lub podmioty z Grupy:  

i. udzielą  lub  zobowiążą  się  do  udzielenia  jakiejkolwiek  pożyczki  jakiemukolwiek  podmiotowi 

innemu  niż  spółki  z  Grupy  Kapitałowej,  których  kumulatywna  wartość  do  Dnia  Wykupu 

przekracza  10.000.000,00  (dziesięć  milionów)  złotych  lub  równowartości  tej  kwoty  w  innej 

walucie (przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na datę zdarzenia), przy czym 

ograniczenie  to  nie  dotyczy  pożyczek  do  spółek  celowych  lub  podmiotów  będących 

współudziałowcami w  spółkach  celowych,  które  to spółki  są  powiązane  z  Emitentem oraz  są 

odpowiedzialne za projekty prowadzone przez Emitenta, pod warunkiem, że środki z pożyczki 

zostaną przeznaczone na projekt prowadzony wspólnie z Emitentem; 

ii. poręczą  lub  zobowiążą  się  do  poręczenia  zobowiązania  jakiegokolwiek  podmiotu  innego  niż 

spółki  z  Grupy  Kapitałowej,  których  wartość  w którymkolwiek  momencie  do Dnia  Wykupu 

przekroczy  10.000.000,00  (dziesięć  milionów)  złotych  lub równowartości  tej  kwoty  w  innej 

walucie (przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na datę zdarzenia), przy czym 

ograniczenie  to  nie  dotyczy  poręczeń  za zobowiązania  spółek  celowych  lub  podmiotów 

będących współudziałowcami w spółkach celowych, które to spółki są powiązane z Emitentem 

oraz  są odpowiedzialne  za projekty prowadzone przez Emitenta, pod warunkiem,  że korzyści 

z poręczonego zobowiązania dotyczą projektu prowadzonego wspólnie z Emitentem;  

iii. zabezpieczą  lub zobowiążą się do zabezpieczenia w  inny sposób zobowiązania  jakiegokolwiek 

podmiotu innego niż spółki z Grupy Kapitałowej, których wartość w którymkolwiek momencie 

do Dnia Wykupu przekroczy  10.000.000,00  (dziesięć milionów)  złotych  lub  równowartość  tej 

kwoty  w  innej  walucie  (przy  zastosowaniu  kursu  średniego  NBP  obowiązującego  na  datę 

zdarzenia),  przy  czym ograniczenie  to nie  dotyczy  zabezpieczeń  zobowiązań  spółek  celowych 

lub podmiotów będących współudziałowcami w spółkach celowych, które to spółki uczestniczą 

w realizacji  projektów  prowadzonych  przez  Emitenta,  pod  warunkiem,  że korzyści 

z zabezpieczonego zobowiązania dotyczą projektu prowadzonego wspólnie z Emitentem; 

g) Jeżeli Emitent dokona transakcji, których kumulatywna wartość do dnia wykupu Obligacji przekroczy 

10.000.000,00  (dziesięć  milionów)  złotych  lub równowartość  tej  kwoty  w  innej  walucie  (przy 

zastosowaniu  kursu  średniego NBP obowiązującego  na  datę  zdarzenia),  z  akcjonariuszami  Emitenta 

posiadającymi ponad 25% akcji  Emitenta  (w  rozumieniu MSR nr 24)  lub z podmiotami powiązanymi 

(w tym  z  podmiotami  kontrolującymi  łącznie  lub samodzielnie  w  sposób  pośredni  lub  bezpośredni, 

Emitenta) lub z zależnymi od nich podmiotami spoza Grupy Emitenta, zobowiązujących Emitenta do: 

i. zapłaty środków pieniężnych takiemu akcjonariuszowi lub podmiotowi lub 
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ii. przejęcia  zobowiązań  takiego  akcjonariusza  lub  podmiotu  (bez uwzględnienia  transakcji 

w ramach Grupy) lub 

iii. czynności  w  inny  sposób  wpływających  negatywnie  na  sytuację  Emitenta  (w  szczególności 

na zdolność obsługi zobowiązań) 

–  przy  czym  powyższe  nie  dotyczy  pożyczek  otrzymanych  na  warunkach  nie  odbiegających 

od rynkowych  przez  Emitenta  lub  podmiot  z  Grupy  od akcjonariuszy  Emitenta  lub  od  podmiotów 

powiązanych;  

h) Jeżeli  Emitent  lub  Podmiot  z  Grupy  dokona,  w ramach  pojedynczej  transakcji  lub  kilku  transakcji, 

zbycia  lub  rozporządzenia,  na  rzecz  podmiotu  spoza  Grupy  Emitenta,  jakąkolwiek  częścią  swojego 

majątku  o wartości  co  najmniej  10%  skonsolidowanych  kapitałów  własnych  Grupy  Emitenta,  na 

warunkach  rażąco  odbiegających,  na  niekorzyść  Emitenta  lub  Podmiotu  z  Grupy,  od  powszechnie 

obowiązujących w obrocie gospodarczym,  i w przypadku zbycia, zbywane aktywo (zbywane aktywa) 

według  swojej  wartości  rynkowej  nie  zostanie  (zostaną)  zastąpione  innym  aktywem  (innymi 

aktywami) o takiej samej  lub zbliżonej wartości rynkowej, z wyłączeniem rozporządzeń polegających 

na ustanowieniu  zabezpieczeń w  związku  z  pozyskaniem  finansowania  dla działalności  Emitenta  lub 

Podmiotu z Grupy; 

i) Emitent zaprzestanie prowadzenia, w całości  lub  istotnej części, podstawowej dla siebie działalności 

gospodarczej. 

j)  jeśli  zaistnieją  przesłanki  do  ogłoszenia  upadłości  Emitenta,  przy  czym  łączna  kwota  wszystkich 

przeterminowanych  i  wymagalnych  zobowiązań  Emitenta  z  dowolnego  tytułu  będzie  nie  niższa  niż 

30.000.000,00  (trzydzieści  milionów)  złotych  lub  równowartość  tej  kwoty  w  innej  walucie 

(przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na datę zdarzenia); lub ( 

k)  jeżeli  podjęte  zostaną  przez  Emitenta  działania  wymagane  obowiązującymi  przepisami  prawa 

(obejmujące  m.in.  złożenie  wniosku  lub  propozycji  albo  zwołanie  Walnego  Zgromadzenia)  mające 

na celu zawarcie przez Emitenta układu z jego wierzycielami. 

 

5.8. Wskazanie  źródeł  pochodzenia  środków  na  spłatę  zobowiązań  wynikających  z  emitowanych 

papierów wartościowych 

Emitent zakłada, iż źródłem pochodzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji 

serii P będą nadwyżki środków pozyskanych przez Grupę Emitenta ze sprzedaży mieszkań. 

 

5.9. Wskazanie progu dojścia emisji do skutku 

Emitent nie określił minimalnej ilości Obligacji, które muszą być subskrybowane, aby emisja doszła do skutku, 

tak więc próg dojścia emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony.  

 

5.10. Informacje o kosztach emisji i przeprowadzenia publicznej oferty papierów wartościowych 

Zarząd Emitenta szacuje, że koszt oferty publicznej Obligacji serii P, w tym koszty sporządzenia Memorandum, 

koszty doradztwa i oferowania nie powinny przekroczyć 230.000 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych). 
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5.11. Spłata  zobowiązań  z  obligacji  ze  środków  uzyskanych  ze  spłaty  określonych  wierzytelności  lub  z 

innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji  

Emitent nie zakłada, że zobowiązania z Obligacji będą spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych 

wierzytelności wobec Emitenta. 

 

5.12. Dodatkowe informacje dotyczące obligacji przychodowych 

Obligacje  serii  P  określone  w  niniejszym  Memorandum  nie  są  emitowane  jako  obligacje  przychodowe 

w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. 

 

5.13. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami 

wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku 

Poniższe informacje są oparte wyłącznie na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w Polsce w czasie 

przygotowywania  Memorandum  oraz  na  interpretacji  tych  przepisów  wynikającej  z  praktyki  organów 

podatkowych  i  orzecznictwa  sądów  administracyjnych.  Na  skutek  zmian  legislacyjnych  lub  zmian  w 

interpretacji  przepisów podatkowych, w  tym na  skutek  zmian w orzecznictwie  sądów administracyjnych  lub 

praktyce organów podatkowych, stwierdzenia zawarte w Memorandum mogą stracić aktualność.  

Zawarte w niniejszym Memorandum informacje podatkowe nie stanowią porady prawnej ani podatkowej, lecz 

mają  charakter  ogólny,  w  sposób  selektywny  przedstawiają  poszczególne  zagadnienia  i  nie  uwzględniają 

wszystkich  sytuacji,  w  jakich  może  znaleźć  się  Inwestor.  Potencjalnym  Inwestorom  zaleca  się  skorzystanie 

z pomocy  osób  i podmiotów  zajmujących  się  profesjonalnie  doradztwem  podatkowym,  w  celu  uzyskania 

informacji o konsekwencjach podatkowych występujących w ich indywidualnych przypadkach.  

 

Znajdujące się poniżej określenie „odsetki",  jak również inne każde inne określenie, ma takie znaczenie,  jakie 

przypisuje mu się na gruncie polskiego prawa podatkowego. 

 

Podatek dochodowy  

Poniższy  opis  nie  obejmuje  specyficznych  konsekwencji  podatkowych  mających  zastosowanie  w  przypadku 

podmiotowych  lub  przedmiotowych  zwolnień  z  podatku  dochodowego  (np.  dotyczących  krajowych 

lub zagranicznych funduszy inwestycyjnych). 

 

Osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce 

zamieszkania  na  terytorium  Polski,  podlegają  obowiązkowi  podatkowemu  od  całości  swoich  dochodów 

(przychodów) bez względu na miejsce położenia  źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). 

Za osobę  mającą  miejsce  zamieszkania  na  terytorium  Polski  uważa  się  osobę  fizyczną,  która:  (i)  posiada 

na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych); lub (ii) 

przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem 

właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. 
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Opodatkowanie przychodów z odsetek (dyskonta) z Obligacji  

Zgodnie  z  art.  17  ust.  1  pkt  3  Ustawy  o  Podatku  Dochodowym  od  Osób  Fizycznych  odsetki  (dyskonto) 

od papierów  wartościowych  (w  tym  odsetki  od  Obligacji)  kwalifikowane  są  jako  przychody  z  kapitałów 

pieniężnych.  

 

W  świetle  art.  30a  Ustawy  o  Podatku  Dochodowym  od  Osób  Fizycznych  przychodów  z  odsetek  osiąganych 

przez  osoby  fizyczne  podlegające  nieograniczonemu  obowiązkowi  podatkowemu  w  Polsce  nie  łączy  się  z 

przychodami  z innych  źródeł,  lecz  opodatkowuje  się  zryczałtowanym  podatkiem  dochodowym  wynoszącym 

19% przychodu. 

  

Zgodnie  z  art.  41  ust.  4d  Ustawy  o  Podatku  Dochodowym  od  Osób  Fizycznych  zryczałtowany  podatek 

dochodowy  od  odsetek  oraz  dyskonta  od  papierów  wartościowych  pobierają,  jako  płatnicy,  podmioty 

prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, 

a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Zgodnie z art. 41 ust. 

10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w przypadku wypłaty odsetek (dyskonta) z papierów 

wartościowych  zapisanych  na  rachunkach  zbiorczych  płatnikiem  zryczałtowanego  podatku  dochodowego 

są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. 

Podatek  pobiera  się  w  dniu  przekazania  należności  z  danego  tytułu  do  dyspozycji  posiadacza  rachunku 

zbiorczego.  Tym  samym  to  nie  podatnik,  lecz  podmiot  prowadzący  Rachunek  Papierów  Wartościowych 

lub Rachunek  Zbiorczy,  za  którego  pośrednictwem  odsetki  (dyskonto)  są  wypłacane,  jako  płatnik,  jest 

odpowiedzialny  za  obliczenie,  pobranie  oraz  wpłacenie  podatku  we  właściwym  terminie  organowi 

podatkowemu.  Zgodnie  z  art.  42  ust.  1  Ustawy  o  Podatku  Dochodowym  od  Osób  Fizycznych,  płatnicy 

przekazują  stosowne  kwoty  podatku  na  rachunek  bankowy  właściwego  urzędu  skarbowego  w terminie 

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Zgodnie z art. 45 ust. 3b Ustawy 

o Podatku  Dochodowym  od  Osób  Fizycznych,  jeżeli  podatek  nie  zostanie  pobrany,  osoba  fizyczna  jest 

zobowiązana do samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia roku 

następującego po roku podatkowym. 

 

Osoby  fizyczne  i  podatnicy  podatku  dochodowego  od  osób  prawnych  podlegający w  Polsce  ograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu  

Zgodnie  z art. 3 ust.  2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych osoby  fizyczne,  jeżeli nie mają 

na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  miejsca  zamieszkania,  podlegają  obowiązkowi  podatkowemu  tylko 

od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy podatku dochodowego 

od osób  prawnych,  jeżeli  nie  mają  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  siedziby  lub  zarządu,  podlegają 

obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 



 

Strona | 48  

Opodatkowanie przychodów z odsetek (dyskonta) z Obligacji  

Osoby fizyczne podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce  

Zasadniczo  opisane  powyżej  zasady  opodatkowania  odsetek  (dyskonta)  Obligacji  uzyskiwanych  przez  osoby 

fizyczne  podlegające  nieograniczonemu  obowiązkowi  podatkowemu  w  Polsce  mają  również  zastosowanie 

do odsetek  uzyskiwanych  przez  osoby  fizyczne  podlegające  w  Polsce  ograniczonemu  obowiązkowi 

podatkowemu,  o  ile  właściwe  umowy  w  sprawie  zapobieżenia  podwójnemu  opodatkowaniu  zawarte 

z państwem będącym krajem rezydencji podatkowej osoby fizycznej nie stanowią inaczej.  

 

Zastosowanie  stawki  podatku  wynikającej  z  właściwej  umowy  o  unikaniu  podwójnego  opodatkowania  albo 

niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 

podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji podatkowej. 

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 

w Polsce  

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce ograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 

odsetki (dyskonto) od Obligacji opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20%. 

 

Opodatkowanie odpłatnego zbycia Obligacji  

Zgodnie  z  art.  17  ust.1  pkt  6  ppkt  a)  Ustawy  o  Podatku  Dochodowym  od  Osób  Fizycznych  przychody 

z odpłatnego zbycia Obligacji kwalifikowane są jako przychody z kapitałów pieniężnych.  

 

Zgodnie  z  art.  30b ust.  5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób  Fizycznych,  dochód  z  odpłatnego  zbycia 

papierów wartościowych (w tym Obligacji) nie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem 

progresywnej  stawki  podatkowej,  ale  zgodnie  z  art.  30b  ust.  1  Ustawy  o  Podatku  Dochodowym  od  Osób 

Fizycznych jest opodatkowany zryczałtowanym 19‐procentowym podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 30b 

ust. 2 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochód  jest obliczany  jako różnica między 

sumą  przychodów  uzyskanych  z  tytułu  odpłatnego  zbycia  papierów  wartościowych  a  kosztami  uzyskania 

przychodów,  obliczonymi  na  podstawie  stosownych  przepisów  Ustawy  o  Podatku  Dochodowym  od  Osób 

Fizycznych. Na podstawie art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 

jeżeli  cena wyrażona w umowie  bez  uzasadnionej  przyczyny  znacznie odbiega  od wartości  rynkowej,  kwotę 

przychodu określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.  

 

Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku z tytułu zbycia obligacji, a osoba dokonująca 

wypłat nie pobiera podatku ani zaliczek na podatek. Roczne zeznanie podatkowe podatnicy powinni sporządzić 

w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, na podstawie przekazanych im przez 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki 

organizacyjne  niemające  osobowości  prawnej,  do  końca  lutego  roku  następującego  po  roku  podatkowym, 

imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu.  



 

Strona | 49  

 

Powyższych przepisów nie  stosuje  się,  jeżeli odpłatne zbycie obligacji następuje w wykonywaniu działalności 

gospodarczej. Obligacje traktowane są jako aktywa związane z prowadzoną działalnością. W takim przypadku 

przychody  z odpłatnego  zbycia obligacji  powinny być  traktowane  jako przychody  z prowadzonej działalności 

gospodarczej i opodatkowane według zasad właściwych dla przychodu z tego źródła. 

 

 

Podatnicy  podatku  dochodowego  od  osób  prawnych  podlegający  w  Polsce  nieograniczonemu  obowiązkowi 

podatkowemu  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub 

zarząd w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce 

ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).  

 

Jeśli podatnik, działając przez polski  zakład, uzyskuje przychody z  tytułu odsetek  (dyskonta), przychody te są 

opodatkowane  na  takich  samych  zasadach  jak  w  odniesieniu  do  podatników  podlegających  w  Polsce 

nieograniczonemu  obowiązkowi  podatkowemu,  pod  warunkiem  udokumentowania  miejsca  rezydencji 

podatkowej  podmiotu  posiadającego  ograniczony  obowiązek  podatkowy  przez  odpowiedni  certyfikat 

rezydencji podatkowej wydawany przez organ podatkowy kraju, w którym odbiorca odsetek jest rezydentem 

podatkowym, i złożenia pisemnego oświadczenia, że przychody z tytułu odsetek są przypisane do działalności 

tego zakładu. 

 

Opisane zasady opodatkowania mogą być modyfikowane przez odpowiednie postanowienia umów o unikaniu 

podwójnego  opodatkowania,  których  stroną  jest  Polska,  na  podstawie  których  zastosowanie  może  znaleźć 

obniżona stawka podatku lub zwolnienie z podatku dochodowego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej 

z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową 

jest  możliwe  pod  warunkiem  udokumentowania  miejsca  siedziby  podatnika  dla  celów  podatkowych 

uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji podatkowej.  

 

Zgodnie  z  art.  26  ust.  1  Ustawy  o  Podatku  Dochodowym  od  Osób  Prawnych  do  poboru  zryczałtowanego 

podatku  dochodowego  od  odsetek  oraz  dyskonta  od  papierów  wartościowych  zobowiązane  są  podmioty 

dokonujące wypłat  z  tych  tytułów.  Zastosowanie  stawki podatku wynikającej  z właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania  albo  niepobranie  podatku  zgodnie  z  taką umową  jest możliwe  pod warunkiem 

udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem 

rezydencji podatkowej.  

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a, w przypadku gdy wypłata odsetek dokonywana jest na rzecz podatników będących 

osobami uprawnionymi  z papierów wartościowych  zapisanych na  rachunkach  zbiorczych,  których  tożsamość 

nie  została  płatnikowi  ujawniona w  trybie  przewidzianym w ustawie  o  obrocie  instrumentami  finansowymi, 

płatnik  pobiera  podatek  z  zastosowaniem  stawki  20%  od  łącznej  wartości  dochodów  (przychodów) 
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przekazanych  przez  niego  na  rzecz  wszystkich  takich  podatników  za  pośrednictwem  posiadacza  rachunku 

zbiorczego.  W  tej  sytuacji,  do poboru  podatku  obowiązane  są  podmioty  prowadzące  rachunki  zbiorcze, 

za pośrednictwem  których  należność  jest  wypłacana,  a  podatek  pobiera  się  w  dniu  przekazania  należności 

z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.  

 

Zatem, podmiot dokonujący wypłaty odsetek albo podmiot prowadzący rachunek zbiorczy, na którym zapisane 

są Obligacje,  jako płatnik,  jest odpowiedzialny  za pobranie należnego podatku  i  przekazanie  go na  rachunek 

właściwego  organu  podatkowego  do  7  dnia miesiąca  następującego  po miesiącu,  w  którym  pobrał  należny 

podatek.  

 

Opodatkowanie odpłatnego zbycia Obligacji  

Zasadniczo  zasady  opodatkowania  dochodów  z  odpłatnego  zbycia  Obligacji  opisane  powyżej  mają 

zastosowanie  również w  przypadku  dochodów uzyskiwanych w  Polsce  przez  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne 

podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, chyba  że odpowiednie umowy w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania przewidują inaczej.  

Na gruncie wielu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, dochody uzyskane 

z tytułu  zbycia  obligacji  przez  rezydentów  podatkowych  danego  państwa  nie  podlegają  opodatkowaniu 

w Polsce. 

 

Podatek od spadków i darowizn  

Zgodnie  z  Ustawą  o  podatku  od  spadków  i  darowizn,  nabycie  przez  osoby  fizyczne  w  drodze  spadku  lub 

darowizny,  praw  majątkowych,  w  tym  również  praw  związanych  z  posiadaniem  papierów  wartościowych, 

podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:  

a) w  chwili  otwarcia  spadku  lub  zawarcia  umowy  darowizny  spadkobierca  lub  obdarowany  był 

obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub  

b) prawa  majątkowe  dotyczące  papierów  wartościowych  są  wykonywane  na  terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wysokość  stawki  podatku  od  spadków  i  darowizn  jest  zróżnicowana  i  zależy  od  rodzaju  pokrewieństwa 

lub powinowactwa  albo  innego  osobistego  stosunku  pomiędzy  spadkobiercą  i  spadkodawcą  albo  pomiędzy 

darczyńcą  i obdarowanym.  Stopień  pokrewieństwa  zostaje  ustalony  w  oparciu  o  art.  14  Ustawy  o  podatku 

od spadków  i darowizn.  Ponadto  zgodnie  z  art.  4a  tej  samej  ustawy  małżonek,  zstępni,  wstępni,  pasierb, 

rodzeństwo, ojczym i macocha, zostali zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest obwarowane 

jednak określonymi przepisami obowiązkami informacyjnymi.  

 

Ponadto  zgodnie  z  art.  21  ust.  1  pkt  105  Ustawy  o  PDOFiz  wolny  od  podatku  dochodowego  jest  dochód 

uzyskany  ze zbycia  udziałów  w  spółce  kapitałowej,  papierów  wartościowych  oraz  tytułów  uczestnictwa 

w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego 

podatku od spadków i darowizn.  
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W celu uzyskania szczegółowych informacji akcjonariusz powinien zasięgnąć porady doradcy podatkowego. 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych  

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących 

instrumentami  finansowymi w  rozumieniu  przepisów Ustawy  o  obrocie  instrumentami  finansowymi  firmom 

inwestycyjnym  i  zagranicznym  firmom  inwestycyjnym,  sprzedaż  dokonywana  za pośrednictwem  firmy 

inwestycyjnej  lub  zagranicznej  firmy  inwestycyjnej,  sprzedaż  tych  praw  dokonywana  w  ramach  obrotu 

zorganizowanego,  czyli  dokonywanego  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  rynku  regulowanym  albo 

w alternatywnym  systemie  np. w Alternatywnym  Systemie  Obrotu  na  rynku  Catalyst  (art.  3  pkt  9  Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi) oraz sprzedaż poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne 

oraz  zagraniczne  firmy  inwestycyjne,  jeżeli  prawa  te  zostały  nabyte  przez  te  firmy  w  ramach  obrotu 

zorganizowanego, zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych.  

 

W  innych  przypadkach  zbycie  praw  z  papierów  wartościowych  podlega  opodatkowaniu  podatkiem 

od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 

ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 w 

zw.  z  art.  10  wskazanej  Ustawy,  kupujący  zobowiązany  jest  do uiszczenia  podatku  od czynności 

cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dokonania transakcji.  

 

Odpowiedzialność płatnika  

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku 

obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu ‐ 

odpowiada  za podatek niepobrany  lub podatek pobrany a  niewpłacony.  Płatnik  odpowiada  za  te  należności 

całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika.  

 

Przepisów  o  odpowiedzialności  płatnika  nie  stosuje  się  wyłącznie  w  przypadku,  jeżeli  odrębne  przepisy 

stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika 

 

5.14. Wskazanie  stron  umów o  subemisję  usługową  lub  inwestycyjną  oraz  istotnych  postanowień  tych 

umów  

Emitent nie zawarł umów o subemisję usługową ani o subemisję inwestycyjną, a także nie przewiduje zawarcia 

takich umów w odniesieniu do emisji Obligacji serii P. 

 

5.15. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

5.15.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta; działanie przez pełnomocnika 

Oferta  kierowana  jest  do  osób  fizycznych,  osób  prawnych  i  jednostek  organizacyjnych  nie  posiadających 

osobowości  prawnej,  będących  zarówno  rezydentami,  jak  i  nierezydentami  w  rozumieniu  przepisów  Prawa 

Dewizowego. 

Oferta obowiązuje jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Dopuszcza  się  złożenie  zapisu  na  Obligacje  za  pośrednictwem  pełnomocnika  na  zasadach  ustalonych 

z Oferującym. 

Nierezydenci, którzy mają zamiar dokonać zapisu na Obligacje winni uprzednio zapoznać się z odpowiednimi 

przepisami kraju swej rezydencji. 

Zapisy  na  Obligacje  składane  przez  towarzystwa  funduszy  inwestycyjnych  w  imieniu  własnym,  odrębnie 

na rzecz poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu 

Memorandum zapisy odrębnych inwestorów. 

Zarządzający  pakietem papierów wartościowych na  zlecenie  osób,  których  rachunkami  zarządzają  i  na  rzecz 

których  zamierzają  nabyć Obligacje,  składają  odrębne  zapisy  na  rzecz  każdej  z  osób,  dla  których  zamierzają 

nabyć Obligacje. 

Zapis  może  zostać  złożony  przez  inwestora,  działającego  osobiście  (w  przypadku  inwestorów  nie  będących 

osobami  fizycznymi  –  działających  przez  osoby  uprawnione  do  ich  reprezentacji)  lub  przez  pełnomocnika. 

W przypadku  składania  zapisu  przez  pełnomocnika  z  treści  pełnomocnictwa  winno  wynikać  wyraźne 

umocowanie do dokonania takiej czynności.   

5.15.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji 

Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 

Lp.  Zdarzenie  Terminy

A  * Udostępnienie Memorandum

* Rozpoczęcie przyjmowania zapisów 

* Rozpoczęcie  przyjmowania  wpłat  od  Klientów   

Indywidualnych 

21 lipca 2016 roku 

B  *  Zakończenie przyjmowania zapisów

*  Zakończenie  przyjmowania  wpłat  od  Klientów 

Indywidualnych 

12 sierpnia 2016 roku 

C  Poinformowanie  Klientów  Instytucjonalnych  o  wstępnej 

alokacji  (warunkowym przydziale)  i  przesłanie wezwania do 

opłacenia ceny emisyjnej zgodnie z wstępną alokacją 

17 sierpnia  2016  roku,  do  godz., 

14:00 

D  Wpłaty od Klientów Instytucjonalnych (zasilenie rachunku) 18 sierpnia  2016  roku,  do  godz. 

10:00 

E  Planowany przydział i rozrachunek transakcji w KDPW (Dzień 

Emisji) 

18 sierpnia 2016 roku 

F  Termin związania Formularzem Zapisu 25 sierpnia 2016 roku 

Wszystkie  terminy  realizacji  Oferty  mogą  ulec  zmianie,  z  zastrzeżeniem  terminu  związania  inwestora 

Formularzem  Zapisu.  Emitent  i  Oferujący  w  szczególności  zastrzegają  sobie  prawo  do  skrócenia  bądź 

wydłużenia terminu zapisów na Obligacje. 

Przedłużenie  terminu  przyjmowania  zapisów  może  nastąpić  wyłącznie  w  terminie  ważności  Memorandum 

i terminie związania Formularzem Zapisu. 



 

Strona | 53  

Przekazanie  informacji  o  zmianie  któregoś  z  terminów  Oferty  nastąpi  nie  później  niż  w  dniu  upływu 

pierwotnego  terminu, poprzez udostępnienie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 41 ust. 10 

Ustawy o Ofercie w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum. 

W  związku  ze  zmianą  terminów  Oferty  Subskrybentom  nie  będzie  przysługiwać  prawo  do  uchylenia  się 

od skutków prawnych złożonego zapisu. 

 

5.15.3. Zasady, terminy i miejsce składania zapisów oraz termin związania zapisem 

Zapis na Obligacje może zostać złożony: 

(a) w jednym z poniższych punktów obsługi Klienta Oferującego: 

Warszawa  Poznań

Al. Jerozolimskie 134  ul. Wyspiańskiego 26B/24

Eurocentrum, bud B, 10 p. 10  City Park

02 – 305 Warszawa  60 – 751 Poznań

 

(b) Korespondencyjnie  ‐  podpisany  Formularz  Zapisu  w  dwóch  egzemplarzach  powinien  być 

dostarczony  do  Oferującego  pod  następujący  adres  do  korespondencji  z  dopiskiem:  „Zapis  – 

obligacje”: 

Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o. 

Eurocentrum, bud B, 10 p. 

02 – 305 Warszawa 

Nie dopuszcza się składania Formularza Zapisu wskazującego mniejszą liczbę nabywanych Obligacji niż 25 sztuk 

i większą  liczbę  nabywanych  Obligacji  niż  10.000  sztuk.  Formularze  Zapisu  wskazujące  mniejszą  liczbę 

nabywanych  Obligacji  niż  25  sztuk  poczytuje  się  za  bezskuteczne.  Formularze  Zapisu  wskazujące  liczbę 

nabywanych Obligacji większą niż 10.000 sztuk poczytuje się za złożone dla liczby 10.000 sztuk. 

Nie  dopuszcza  się  składania  Formularza  Zapisu  przez  kilka  podmiotów  działających  łącznie,  na  zasadach 

współwłasności.  Formularze  Zapisu  złożone  w  sprzeczności  z  powyższym  postanowieniem  poczytuje  się 

za bezskuteczne. 

Subskrybent jest związany złożonym Formularzem Zapisu do dnia wskazanego w tabeli w punkcie 5.13.2. lit. F 

Formularz  Zapisu  przestaje  wiązać  Subskrybenta  przed  upływem  powyższego  terminu  od  dnia,  w  którym 

Emitent opublikuje informację o niedojściu Emisji do skutku, a w przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku 

w odniesieniu do tej części Obligacji, które nie zostały mu przydzielone ‐ od Dnia Emisji. 

Składając Formularz Zapisu, Subskrybent będący Klientem Instytucjonalnym zobowiązuje się: (i) nie później niż 

w Dniu  Roboczym  poprzedzającym  rejestrację  Obligacji  w  trybie  rozrachunku  w  rozumieniu  Szczegółowych 

Zasad  złożyć  stosowną  dyspozycję  do  Podmiotu  Prowadzącego  Rachunek,  umożliwiającą  rozliczenie  nabycia 

Obligacji poprzez  ich zapisanie na Rachunku Papierów Wartościowych Subskrybenta  lub Rachunku Zbiorczym 

wskazanym  przez  Subskrybenta  oraz  (ii)  że  do  godziny  10:00 w  Dniu  Emisji  Podmiot  Prowadzący  Rachunek 

wystawi  stosowną  instrukcję  rozrachunku  oraz  (iii)  zapewnić  do  godziny  10:00  w  Dniu  Emisji  środki 

na dokonanie zapłaty ceny emisyjnej za nabywane Obligacje zgodnie z niniejszym Memorandum. 
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Składając  Formularz  Zapisu,  Subskrybent  będący  Klientem  Indywidualnym  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty 

ceny emisyjnej za nabywane Obligacje w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Memorandum. 

 

5.15.4. Zasady,  miejsca  i  terminy  dokonywania  wpłat  oraz  skutków  prawnych  niedokonania  wpłaty 

w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej  

W  celu  dokonania  zapłaty  łącznej  ceny  emisyjnej  za Obligacje  Subskrybent  będący  Klientem  Indywidualnym 

w terminie do dnia wskazanego w lit. B tabeli w punkcie 5.13.2 zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy 

Oferującego  nr  54  2490  0005  0000  4530  4381  2555    prowadzony  przez  bank  Alior  Bank  S.A.  z  siedzibą 

w Warszawie,  kwotę  stanowiącą  iloczyn  ceny  emisyjnej  i  wskazanej  w  Formularzu  Zapisu  ilości  Obligacji. 

Za wpłatę uznaje się zaksięgowanie środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym Oferującego. 

W przypadku dokonania wpłaty na Obligacje przez Subskrybenta będącego Klientem Indywidualnym w kwocie 

niższej niż iloczyn ceny emisyjnej za 1 (jedną) Obligację oraz liczby Obligacji, na które złożono zapis, zapis taki 

może  zostać  potraktowany  jako  złożony  na  liczbę  Obligacji  znajdującą  pokrycie  we  wpłaconej  kwocie, 

z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji. Złożenie zapisu i nie opłacenie w wyżej 

opisanym  terminie  kwoty  równej  co  najmniej  iloczynowi  minimalnej  ilości  Obligacji,  na  które  zgodnie 

z niniejszym  Memorandum  można  złożyć  zapis  oraz  ceny  emisyjnej  Obligacji,  powoduje  iż  zapis  taki  jest 

bezskuteczny.  

Oferujący  zobowiązany  jest  wobec  każdego  z  Subskrybentów,  będącego  Klientem  Indywidualnym,  któremu 

przydzielono  warunkowo  Obligacje,  do  przekazania  środków  pieniężnych  otrzymanych  od  takiego 

Subskrybenta, w kwocie stanowiącej pokrycie warunkowo przydzielonych mu Obligacji, na rachunek pieniężny 

Sponsora  Emisji  najpóźniej  na  jeden  Dzień  Roboczy  przed  dniem  rozrachunku  transakcji  w  rozumieniu 

Szczegółowych  Zasad.  Emitent  nie  odpowiada  za wykonanie  tego  obowiązku  przez Oferującego  jak  również 

za rozliczenie nabycia Obligacji na rzecz Klientów Indywidualnych przez podmiot prowadzący rejestr Sponsora 

Emisji, Podmioty Prowadzące Rachunek oraz KDPW. 

W  celu  dokonania  zapłaty  ceny  emisyjnej  Subskrybent  będący  Klientem  Instytucjonalnym  zobowiązany  jest 

zapewnić  odpowiednie  środki  na  rachunku  pieniężnym  Podmiotu  Prowadzącego  Rachunek,  który  zostanie 

wykorzystany  do  rozliczenia  transakcji  nabycia  Obligacji  przez  KDPW,  tj.  środki  stanowiące  iloczyn  liczby 

warunkowo  przydzielonych  Obligacji  oraz  ich  ceny  emisyjnej.  Środki  na  powyższym  rachunku  pieniężnym 

powinny  znajdować  się  najpóźniej  do  godziny  10:00  w  dniu  rozrachunku  transakcji  oraz  na  moment 

rozrachunku  transakcji  w  rozumieniu  Szczegółowych  Zasad,  dotyczącej  nabycia  Obligacji  w  obrocie 

pierwotnym. 

 

5.15.5. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych; wstępna alokacja (warunkowy 

przydział) Obligacji i rozrachunek Oferty; 

Podczas dokonywania wstępnej alokacji uwzględniane będą tylko prawidłowo wypełnione i złożone w okresie 

Subskrypcji Formularze Zapisu, opiewające na liczbę Obligacji równą lub większą od minimalnego progu zapisu 

(tj. co  najmniej  25  sztuk  Obligacji),  a  w  przypadku  Subskrybentów  będących  Klientami  Indywidualnymi 

opłacone w terminie wskazanym w Memorandum w punkcie 5.13.2 lit. B. 
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Jeżeli liczba Obligacji objętych prawidłowymi, opłaconymi i złożonymi w okresie Subskrypcji zapisami, zgodnie 

z powyższymi zasadami, nie przekroczy liczby oferowanych Obligacji, każdemu Inwestorowi, który złożył zapis 

na Obligacje zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył zapis. 

W  przypadku,  gdy  liczba  Obligacji  objętych  prawidłowymi,  opłaconymi  i  złożonymi  w  okresie  Subskrypcji 

zapisami,  przekroczy  liczbę  Obligacji  oferowanych,  a  więc  wystąpi  nadsubskrypcja,  Emitent  zastrzega  sobie 

prawo  do dokonania  przydziału Obligacji według własnego  uznania, w  liczbie wskazanej  przez  Subskrybenta 

w Formularzu Zapisu, mniejszej liczbie lub nie przydzielenia takiemu Subskrybentowi Obligacji w ogóle, w tym 

nie przydzielenia żadnemu Subskrybentowi Obligacji, co nie uprawnia Subskrybenta do wysuwania względem 

Emitenta  jakichkolwiek  roszczeń.  Ułamkowe  części  Obligacji  nie  będą  przydzielane,  podobnie  jak  Obligacje 

nie będą przydzielane kilku Subskrybentom łącznie. 

Nabycie Obligacji od Emitenta nastąpi w wyniku rejestracji Obligacji dokonanej zgodnie z § 11 Szczegółowych 

Zasad  na  podstawie  zgodnych  instrukcji  rozrachunku  wystawionych  przez  Pośrednika  Technicznego  oraz 

Podmioty  Prowadzące  Rachunek,  prowadzącego  do  zapisania  Obligacji:  (i)  w  przypadku  Subskrybentów 

będących  Klientami  Instytucjonalnymi  ‐  na  kontach  ewidencyjnych  Podmiotów  Prowadzących  Rachunek, 

a (ii) w przypadku  Subskrybentów  będących  Klientami  Indywidualnymi  ‐  na  koncie  uczestnika  KDPW 

prowadzącego rejestr Sponsora Emisji. 

Do  godz.  14.00 w Dniu  Roboczym poprzedzającym  rejestrację Obligacji w  trybie  rozrachunku w  rozumieniu 

Szczegółowych Zasad, Oferujący powiadomi  każdego  z  Subskrybentów będącego Klientem  Instytucjonalnym, 

którym  zostały  warunkowo  przydzielone  Obligacje  o:  (i)  liczbie  warunkowo  przydzielonych  mu  Obligacji 

(wstępnej  alokacji)  oraz  (ii)  kwocie  środków  pieniężnych  stanowiących  pokrycie  ceny  emisyjnej  warunkowo 

przydzielonych Obligacji. 

W  przypadku  Subskrybentów  będących  Klientami  Indywidualnymi,  po  zarejestrowaniu  Obligacji  w  KDPW, 

przydzielone  Obligacje  zostaną  zapisane  w  rejestrze  Sponsora  Emisji,  a  następnie  zostaną  przeniesione 

na Rachunek Papierów Wartościowych w przypadku złożenia dyspozycji deponowania. 

W  terminie  2  Dni  Roboczych  od  Dnia  Emisji  Oferujący  zawiadomi  Subskrybentów  będących  Klientami 

Indywidualnymi o liczbie przydzielonych Obligacji (także w przypadku nie przydzielenia żadnej Obligacji). 

 

5.15.6. Informacje  o  uprawnieniach  zapisujących  się  osób  do  uchylenia  się  od  skutków  prawnych 

złożonego  zapisu  wraz  z  warunkami,  jakie  muszą  być  spełnione,  aby  takie  uchylenie  było 

skuteczne 

Informacje  o  istotnych  błędach  lub  niedokładnościach w  jego  treści  lub  o  znaczących  czynnikach, mogących 

wpłynąć  na  ocenę  papieru  wartościowego,  zaistniałych  w  okresie  od  udostępnienia  Memorandum 

do publicznej  wiadomości  lub  o  których  Emitent  powziął  wiadomość  po  tym  udostępnieniu  do  dnia 

wygaśnięcia  ważności  Memorandum,  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  niezwłocznie,  nie  później 

jednak  niż w terminie  24  godzin  od wystąpienia  zdarzenia  lub  powzięcia  o  nim  informacji, w  formie  aneksu 

do Memorandum oraz w sposób w jaki Memorandum zostało udostępnione, tj. poprzez publikację na stronie 

internetowej  Oferującego  pod  adresem  www.michaelstrom.pl  oraz  na  stronie  internetowej  Emitenta 

www.ronson.pl. 

Zapis na oferowane Obligacje jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. 
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Zgodnie z art. 41 ust. 6 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji udostępniony 

zostanie aneks do Memorandum, o którym mowa w art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie – zawierający informacje 

o istotnych  błędach  lub  niedokładnościach  w  jego  treści  lub  znaczących  czynnikach,  mogących  wpłynąć 

na ocenę Obligacji,  zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości, osoba, 

która  złożyła  zapis  przed udostępnieniem aneksu, może uchylić  się  od  skutków prawnych  złożonego  zapisu. 

Zgodnie  z art.  41  ust.  7  Ustawy  o  Ofercie  uchylenie  się  od  skutków  prawnych  zapisu  następuje  przez 

oświadczenie  złożone na piśmie w punkcie obsługi  klienta Oferującego, w  terminie 2 dni  roboczych od dnia 

udostępnienia  aneksu,  o  ile  Emitent  nie  wyznaczy  dłuższego  terminu.  Punkty  obsługi  klienta  Oferującego 

wskazane są w punkcie 5.13.3. Memorandum. 

Zgodnie  z  art.  41  ust.  8  Ustawy  o  Ofercie  prawo  uchylenia  się  od  skutków  prawnych  złożonego  zapisu 

przysługuje także, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści 

Memorandum, o których Emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów 

wartościowych,  lub w  związku  z  czynnikami,  które  zaistniały  lub  o  których  emitent  lub  sprzedający  powziął 

wiadomość  przed  dokonaniem  przydziału  papierów  wartościowych.  Aneks  powinien  zawierać  informację 

o dacie,  do  której  przysługuje  prawo uchylenia  się  od  skutków prawnych  złożonego  zapisu.  Emitent  dokona 

przydziału  papierów wartościowych  nie  wcześniej  niż  po  upływie  terminu  do  uchylenia  się  przez  Inwestora 

od skutków prawnych złożonego zapisu. 

W  związku  z  tym,  w  przypadku  opublikowania  aneksu,  którego  data  publikacji  powodowałaby,  że  termin, 

do którego  przysługuje  prawo  uchylenia  się  od  skutków  prawnych  złożonego  zapisu  przypadałaby  później 

niż termin przydziału określony w harmonogramie, aneks ten będzie zawierał informacje o stosownej zmianie 

daty przydziału oraz wskazywał datę, do  której  Subskrybentom przysługuje prawo uchylenia  się od  skutków 

prawnych złożonego zapisu. 

Osoby,  które  nie  złożyły  oświadczenia  o  uchyleniu  się  od  skutków  prawnych  złożonego  zapisu  w  związku 

z opublikowaniem aneksu do Memorandum, związane są złożonym zapisem na Obligacje zgodnie z warunkami 

zawartymi w zmienionym aneksem Memorandum. W przypadku uchylenia  się od skutków prawnych zapisu, 

Oferujący, który przyjął zapis zwróci  inwestorowi wpłaconą kwotę, w sposób określony w Formularzu Zapisu 

i zgodnie z procedurami tego podmiotu, w terminie do 7 Dni Roboczych bez żadnych odsetek ani jakichkolwiek 

odszkodowań. 

 

5.15.7. Obowiązki Oferującego związane z przyjmowaniem wpłat 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

(Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  455  ze  zm.)  Oferujący  ma  obowiązek  rejestracji  transakcji,  której  równowartość 

przekracza  15.000  euro  (również,  gdy  jest  ona  przeprowadzana  w  drodze  więcej  niż  jednej  operacji).  W 

przypadku  transakcji,  której  okoliczności  wskazują,  że  może  ona  mieć  związek  z  praniem  pieniędzy  lub 

finansowaniem  terroryzmu,  Oferujący  ma  obowiązek  zarejestrować  taką  transakcję,  bez  względu  na  jej 

wartość. 

 

5.15.8. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 
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W  przypadku  przydzielenia  przez  Emitenta  Obligacji  w  mniejszej  liczbie  niż  została  subskrybowana  przez 

danego  Subskrybenta  będącego  Klientem  Indywidualnym,  różnica  pomiędzy  kwotą  wpłaconą,  a  kwotą 

stanowiącą  iloczyn  ceny emisyjnej  jednej Obligacji  i  liczby przydzielonych danemu Subskrybentowi Obligacji, 

zostanie  mu zwrócona  w terminie  4  (czterech)  Dni  Roboczych  od  Dnia  Emisji,  przelewem  na  rachunek,  z 

którego zostały przelane środki na zapis na Obligacje. 

W  przypadku  nie  dojścia  emisji  Obligacji  do  skutku  (w  tym w  przypadku  odwołania  Oferty  przez  Emitenta) 

środki wpłacone tytułem opłacenia zapisu przez Subskrybentów będących Klientami  Indywidualnymi zostaną 

zwrócone  w terminie  4  (czterech)  Dni  Roboczych  od  dnia  stosownego  ogłoszenia,  przelewem  na  rachunek, 

z którego zostały przelane środki na zapis na Obligacje. 

Zwrot  nadpłat  albo  wpłat  nastąpi  bez  jakichkolwiek  odszkodowań,  odsetek  oraz  bez  zwrotu  ewentualnych 

kosztów poniesionych przez  inwestorów w związku  ze  składaniem zapisów na Obligacje.  Zwrot nadpłat albo 

wpłat  nie  rodzi  praw  do  jakichkolwiek  odszkodowań,  odsetek,  oraz  zwrotu  ewentualnych  kosztów 

poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje. 

 

5.15.9.  Przypadki,  w  których  Oferta  może  nie  dojść  do  skutku  lub  Emitent  może  odstąpić  od  jej 

przeprowadzenia 

Oferta nie dojdzie do skutku w przypadku gdy nie zostanie złożony ani jeden poprawny i opłacony zapis. 

Zarząd  Emitenta może  postanowić  o  odstąpieniu  od przeprowadzania Oferty w  każdym  czasie  przed Dniem 

Emisji, bez podania przyczyny. 

W  przypadku  odstąpienia  od  Oferty  Emitent  poinformuje  o  tym  fakcie  poprzez  zamieszczenie  ogłoszenia 

o odstąpieniu  od Oferty w  sposób  określony w  art.  47  ust.  1  Ustawy  o Ofercie,  tj.  w  sposób w  jaki  zostało 

udostępnione  do  publicznej  wiadomości  Memorandum,  tj.  poprzez  publikację  na  stronie  internetowej 

Oferującego pod adresem www.michaelstrom.pl oraz na stronie internetowej Emitenta www.ronson.pl.  

W  przypadku  naruszenia  lub  uzasadnionego  podejrzenia  naruszenia  przepisów  prawa  przez  podmioty 

uczestniczące  w  Ofercie,  albo  uzasadnionego  podejrzenia,  że  takie  naruszenie  może  nastąpić,  KNF  może 

zakazać w trybie art. 16 i art. 18 Ustawy o Ofercie rozpoczęcia Oferty, bądź wstrzymać jej rozpoczęcie na okres 

nie dłuższy niż 10 Dni Roboczych. 

 

5.15.10. Sposób  i  forma  ogłoszenia  o  dojściu  albo  niedojściu  oferty  do  skutku  oraz  sposobie  i  terminie 

zwrotu wpłaconych kwot; o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu 

W przypadku tak dojścia  jak  i niedojścia do skutku Oferty oraz odstąpienia  lub odwołania Oferty,  informacja 

o tym  fakcie  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości  w  terminie  4  dni  od  dnia  zakończenia  Subskrypcji 

w sposób  w  jaki  zostało  opublikowane  Memorandum,  tj.  poprzez  publikację  na  stronie  internetowej 

Oferującego pod adresem www.michaelstrom.pl oraz na stronie internetowej Emitenta www.ronson.pl.. 

 

5.16. Wskazanie  celów  emisji  papierów  wartościowych,  które  mają  być  realizowane  z  uzyskanych 

wpływów z emisji 

Cel emisji w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt. 4 Ustawy nie został określony. 
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VI. Dane o Emitencie 

6.1. Nazwa  (firma),  forma  prawna,  kraj  siedziby,  siedziba  i  adres  Emitenta  wraz  numerami 

telekomunikacyjnymi  (telefon,  telefaks),  adres  głównej  strony  internetowej  i  adres  poczty 

elektronicznej,  identyfikator  według  właściwej  klasyfikacji  statystycznej  oraz  numer  według 

właściwej identyfikacji podatkowej 

 

 

6.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.  

 

6.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

Spółka została zawiązana w Holandii w dniu 18 czerwca 2007 r. na mocy statutu sporządzonego w formie aktu 

notarialnego  jako  publiczna  spółka  akcyjna  zgodnie  z  przepisami  prawa  holenderskiego  („naamloze 

vennootschap” lub „N.V.”) pod firmą Ronson Europe N.V.  

 

6.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru 

W dniu 18 czerwca 2007 roku spółka Ronson Europe N.V została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przez 

Holenderską Izbę Handlową pod numerem 24416758. 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa:    Ronson Europe N.V.

Forma prawna:  spółka akcyjna zgodnie z prawem holenderskim

Kraj siedziby:    Holandia

Siedziba:   Rotterdam

Adres:    Weena 210‐212, 3012NJ Rotterdam, Holandia

Adres korespondencyjny w Polsce:  al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02‐797 

Warszawa 

Numer telefonu:    +48 (22) 823 97 98

Numer faksu:    +48 (22) 823 97 99

Strona internetowa:   www.ronson.pl

Adres poczty elektronicznej:  relacje@ronson.pl

NIP:  NL 818132061 B01

Oznaczenie podmiotu rejestrowego  Izba Handlowa w Holandii 
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6.5. Krótki opis historii Emitenta 

 

Spółka została zawiązana w Holandii w dniu 18 czerwca 2007 r. na mocy statutu sporządzonego w formie aktu 

notarialnego  jako  publiczna  spółka  akcyjna  zgodnie  z  przepisami  prawa  holenderskiego  („naamloze 

vennootschap” lub „N.V.”) pod firmą Ronson Europe N.V.  

 

6.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) Emitenta oraz zasad ich tworzenia  

Rodzaj kapitału  Stan na dzień 31 marca 2016 roku w tys. zł

Kapitał własny, w tym: 

Kapitał podstawowy  20 762

Kapitał zapasowy  282 873

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny  3 556

Pozostałe kapitały rezerwowe  ‐

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych  150 507

Inne skumulowane całkowite dochody  ‐

Zysk/ strata netto za rok obrotowy  (4 242)

 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta utworzony jest na podstawie postanowień statutu spółki Emitenta.  

 

6.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

 

6.8. Wskazanie na jakich rynkach papierów wartościowych są  lub były notowane papiery wartościowe 

Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

Akcje Emitenta są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 

Emitenta dokonał emisji następujących dłużnych papierów wartościowych, które są lub były notowane:  

Obligacje serii  Nazwa  skrócona 

instrumentu 

Łączna wartość nominalna Dzień wykupu Catalyst 

A  ‐  51.340.000  18 kwietnia 2014 r.  były notowane 

B  ‐  36.160.000 18 kwietnia 2014 r.  były notowane

C  RON0617  83.500.000  14 czerwca 2017 r.  są notowane 

D  ‐  23.550.000 14 czerwca 2016 r.  były notowane

E  ‐  2.250.000  15 lipca 2016 r.  były notowane

F  RON0518  28.000.000 20 maja 2018 r.  są notowane

H  RON0218  5.000.000 23 lutego 2018 r.  są notowane
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I  RON0119  10.000.000 25 stycznia 2019 r.  są notowane

J  RON0419  15.500.000 19 kwietnia 2019 r.  są notowane

K  RON0619  4.500.000 18 czerwca 2019 r.  są notowane

L  RON1218  15.000.000 28 grudnia 2018 r.  są notowane

M  RON0220  10.000.000 25 lutego 2020 r.  są notowane

N  RON0919  10.000.000 14 września 2019 r.  są notowane

Żadne  inne papiery wartościowe Emitenta nie są ani nie były notowane na żadnym rynku ani  też nie zostały 

w związku z nimi wystawione żadne kwity depozytowe. 

 

6.9. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym 

Ani Emitent ani emitowane przez niego papiery wartościowe nie mają przyznanego ratingu. 

 

6.10. Informacje  o  wszczętych  wobec  Emitenta  postępowaniach:  upadłościowym,  układowym, 

ugodowym,  arbitrażowym,  egzekucyjnym  i  likwidacyjnym  –  jeżeli  wynik  tych  postępowań 

ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

W  stosunku  do  Emitenta  nie  toczy  się  postępowanie  upadłościowe,  układowe,  ugodowe,  arbitrażowe, 

egzekucyjne ani likwidacyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

6.11. Informacje  o  wszystkich  innych  postępowaniach  przed  organami  administracji  publicznej, 

postępowaniach  sądowych  lub  arbitrażowych,  w  tym  o  postępowaniach  w  toku,  za  okres 

obejmujący  co  najmniej  ostatnie  12  miesięcy,  lub  takich,  które  mogą  wystąpić  według  wiedzy 

Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć 

istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

W stosunku  do  Emitenta  nie  toczą  się,  ani  nie  toczyły  się w  okresie  ostatnich  12 miesięcy,  przed  organami 

administracji  publicznej  żadne  postępowania  które  mogły  mieć  lub  miały  w  niedawnej  przeszłości  albo 

też mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

W stosunku do Emitenta nie toczą się, ani nie toczyły się w okresie ostatnich 12 miesięcy, żadne postępowania 

sądowe  lub  arbitrażowe,  które  mogły  mieć  lub  miały  w  niedawnej  przeszłości  albo  też  mogą  mieć  istotny 

wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

W opinii  Emitenta nie powinny wystąpić  żadne  tego  typu postępowania,  które  to postępowania mogą mieć 

istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

 

6.12. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które 

mogą  istotnie  wpłynąć  na  możliwość  realizacji  przez  nabywców  papierów  wartościowych 

uprawnień w nich inkorporowanych 

Następujące  zobowiązania  Emitenta,  w  szczególności  kształtujące  jego  sytuację  ekonomiczną  i  finansową, 

mogą w ocenie Emitenta  istotnie wpłynąć na możliwość  realizacji  przez nabywców papierów wartościowych 

uprawnień w nich inkorporowanych: 
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(a) Zobowiązania z tytułu kredytu, leasingu lub obligacji według stanu na dzień 31 marca 2016 roku 

Wierzyciel  Kwota  Termin spłaty Krótki opis 

Obligatariusze  83.500.000  14 czerwca 2017 r. Obligacje serii C 

Obligatariusze*  15.500.000  14 czerwca 2016 r. Obligacje serii D 

Obligatariusze**  2.250.000  15 lipca 2016 r. Obligacje serii E 

Obligatariusze  28.000.000  20 maja 2018 r. Obligacje serii F 

Obligatariusze  12.000.000  30 stycznia 2018 r. Obligacje serii G 

Obligatariusze  5.000.000  23 lutego 2018 r. Obligacje serii H 

Obligatariusze  10.000.000  25 stycznia 2019 r. Obligacje serii I 

Obligatariusze  15.500.000  19 kwietnia 2019 r. Obligacje serii J 

Obligatariusze  4.500.000  18 czerwca 2019 r. Obligacje serii K 

Obligatariusze  15.000.000  28 grudnia 2018 r. Obligacje serii L 

Obligatariusze  10.000.000  25 lutego 2020 r. Obligacje serii M 

Obligatariusze  10.000.000  14 września 2019 r. Obligacje serii N 

*Obligacje serii D zostały wykupione przez Emitenta w czerwcu 2016 roku. 

** Obligacje serii E zostały wykupione przez Emitenta w lipcu 2016 roku. 

 

Na  dzień  sporządzenia  Memorandum  poza  wyżej  opisanymi  Grupa  Emitenta  posiada  jeszcze  zobowiązania 

z tytułu obligacji serii O o wartości nominalnej 10 mln zł. 

 

(b) Zobowiązania z tytułu poręczeń według stanu na dzień 31 marca 2016 roku 

 

Wierzyciel  Kwota  Termin spłaty Krótki opis

Sprzedający  grunt 

przy  ul.  Marywilskiej 

w Warszawie 

40 mln  Maj 2016  Spółka  udzieliła  poręczenia  płatności  za 

grunt przez spółkę zależną  

Bank  Polska  Kasa 

Opieki S.A. 

6 mln  Luty 2019  Spółka  zobowiązała  się  do  zapewnienia 

wsparcia  finansowego  dla  Ronson  IS 

podczas  realizacji  projektu  na  kwotę 

równą  wartości  wierzytelności 

zabezpieczonej 

 

Na dzień sporządzenia Memorandum poza wyżej opisanymi nie ma innych tego rodzaju zobowiązań Emitenta, 

które  mogą  istotnie  wpłynąć  na  możliwość  realizacji  przez  nabywców  papierów  wartościowych  uprawnień 

w nich inkorporowanych. 
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6.13. Informacje  o  nietypowych  zdarzeniach  mających  wpływ  na  wyniki  z  działalności  gospodarczej, 

za okres  objęty  sprawozdaniem  finansowym  lub  skonsolidowanym  sprawozdaniem  finansowymi, 

zamieszczonymi w Memorandum 

W  opinii  Emitenta,  w  okresie  objętym  sprawozdaniem  finansowym  lub  skonsolidowanym  sprawozdaniem 

finansowym, zamieszczonymi w Memorandum, nie wystąpiły w odniesieniu do Emitenta nietypowe zdarzenia 

mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej. 

 

6.14. Wskazanie  wszelkich  istotnych  zmian  w  sytuacji  finansowej  i  majątkowej  Emitenta  oraz  innych 

informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których 

mowa w sprawozdaniach finansowych załączonych do niniejszego Memorandum 

W  ocenie  Emitenta  po  sporządzeniu  danych  finansowych,  określonych  w  sprawozdaniach  finansowych 

załączonych  do  niniejszego  Memorandum  nie  zaszły  istotne  zmiany  w  sytuacji  finansowej  i  majątkowej 

Emitenta, które byłyby istotne dla ich oceny. 

 

6.15. Prognozy wyników finansowych 

Emitent nie sporządzał prognoz w zakresie wyników finansowych. 

 

6.16. Informacje dotyczące osób zarządzających i osób nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta 

Zgodnie z § 12 ust. 1 statutu spółki W skład zarządu wchodzi jeden lub więcej dyrektorów zarządzających klasy 

A  oraz,  dodatkowo,  jeden  lub  więcej  dyrektorów  zarządzających  klasy  B.  Rada  nadzorcza  określi  dokładną 

liczbę członków zarządu oraz dokładną liczbę dyrektorów zarządzających poszczególnych klas.  

 

Obecnie skład Zarządu jest dwuosobowy, co zgodne jest ze statutem spółki Emitenta.  

W skład Zarządu wchodzi obecnie: 

1. Shraga Weisman ‐ Prezes Zarządu, 

2. Tomasz Łapiński – Członek Zarządu, 

3. Andrzej Gutowski – Członek Zarządu, 

4. Erez Yoskovitz – Członek Zarządu, 

5. Roy Vishnovizki – Członek Zarządu, 

 

Shraga Weisman  

Zajmowane stanowisko Prezes Zarządu

Termin upływu kadencji 2020

Wiek  64

Wykształcenie   Wyższe,  licencjata  Uniwersytetu  w  Tel  –  Awiwie  oraz 

magistra  Technion  –  Izraelskiego  Instytutu  Technologii, 

jest  także  izraelskim  licencjonowanym  rzeczoznawcą 

nieruchomości w Izraelu 

Kariera zawodowa  2008 r. – obecnie, Ronson Europe N.V. , Dyrektor 
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Zarządzający 
1997 r. ‐ 2008 r., Ashdar Building Company Ltd. Dyrektor 

Generalny  (spółka  notowana  od  maja  2007  roku  na 

Giełdzie w Tel‐Awiwie) 

1990  r.  ‐  1997  r.  Natanya  Tourism  Development 

Company, Dyrektor Generalny,  

Pan  Shraga  Weisman  nie  pełnił  w  okresie  ostatnich  5  lat  funkcji  osoby  nadzorującej  lub  zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Shraga Weisman nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 

oraz  nie  jest  wspólnikiem  konkurencyjnej  spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo  członkiem  organu  spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

Pan Shraga Weisman nie  jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Shraga Weisman nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan  Shraga Weisman  nie  został  skazany  prawomocnym wyrokiem  za  przestępstwa  określone w  przepisach 

rozdziałów XXXIII‐XXXVII  Kodeksu  karnego oraz  art.  587,  590  i  591 KSH,  ani  na  podstawie  przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

W  stosunku  do  Prezesa  Zarządu  nie  toczą  się  ani  też  w  okresie  ostatnich  dwóch  lat  nie  toczyły  się  żadne 

postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno – skarbowe 

Tomasz Łapiński  

Zajmowane stanowisko Członek Zarządu

Termin upływu kadencji 2020

Wiek  39

Wykształcenie   Wyższe,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
(kierunek finanse i bankowość). 

Kariera zawodowa  2008 r. – obecnie, Ronson Europe N.V., Dyrektor 
Finansowy 
2000 r. – 2008 r. ‐ Grupa UniCredit w Warszawie, 
departament bankowości 
1998 r. – 2000 r. Central Europe Trust  

Pan  Tomasz  Łapiński  nie  pełnił  w  okresie  ostatnich  5  lat  funkcji  osoby  nadzorującej  lub  zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Tomasz Łapiński nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 

oraz  nie  jest  wspólnikiem  konkurencyjnej  spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo  członkiem  organu  spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

Pan  Tomasz  Łapiński nie  jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,  prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 
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Pan Tomasz Łapiński nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan  Tomasz  Łapiński  nie  został  skazany  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa  określone  w  przepisach 

rozdziałów XXXIII‐XXXVII  Kodeksu  karnego oraz  art.  587,  590  i  591 KSH,  ani  na  podstawie  przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

W  stosunku  do  Członka Zarządu  nie  toczą  się  ani  też  w  okresie  ostatnich  dwóch  lat  nie  toczyły  się  żadne 

postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno – skarbowe 

Andrzej Gutowski 

Zajmowane stanowisko Członek Zarządu

Termin upływu kadencji 2020

Wiek  47

Wykształcenie   Wyższe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Kariera zawodowa  2008 r. – obecnie, Ronson Europe N.V., Dyrektor d/s 
Sprzedaży i Marketingu. 
2003 r. - 2008 r. Ronson Development Group  Menadżer 
d/s Sprzedaży i Marketingu 
1994 r. - 2003 r. Emmerson Sp. z o.o., Dyrektor Rynku 
Pierwotnego i członek zarządu. 

Pan  Andrzej  Gutowski  nie  pełnił  w  okresie  ostatnich  5  lat  funkcji  osoby  nadzorującej  lub  zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Andrzej Gutowski nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 

oraz  nie  jest  wspólnikiem  konkurencyjnej  spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo  członkiem  organu  spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

Pan Andrzej Gutowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan  Andrzej  Gutowski  nie  został  pozbawiony  przez  Sąd  prawa  prowadzenia  działalności  gospodarczej  na 

własny  rachunek  oraz  pełnienia  funkcji  członka  rady  nadzorczej,  reprezentanta  lub  pełnomocnika w  spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan Andrzej Gutowski  nie  został  skazany prawomocnym wyrokiem  za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII‐XXXVII  Kodeksu  karnego oraz  art.  587,  590  i  591 KSH,  ani  na  podstawie  przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

W  stosunku  do  Członka Zarządu  nie  toczą  się  ani  też  w  okresie  ostatnich  dwóch  lat  nie  toczyły  się  żadne 

postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno – skarbowe 

Erez Yoskovitz 

Zajmowane stanowisko Członek Zarządu

Termin upływu kadencji 2019

Wiek  41

Wykształcenie   Wyższe, tytuł  MBA (specjalność  finanse)  zdobyty  na 



 

Strona | 65  

Central European University w Budapeszcie, CPA (Izrael) 

oraz  tytuł  licencjata  z  ekonomii,  zarządzania  biznesem 

oraz rachunkowości zdobyty na uniwersytecie w Hajfie 

Kariera zawodowa  2015  r.  ‐ obecnie Ronson  Europe  N.V.,  Dyrektor

Zarządzającego B  

obecnie,  Global City Holdings Dyrektor Finansowy  

2009 r. – 2012 r., Dyrektor Finansowy grupy działającej 

w przemyśle elektrycznym i klimatyzacyjnym.  

2003 r. – 2009 r. był Dyrektor Finansowy w Cinema City 

na Węgrzech i w Rumunii 

 2000 r. – 2003 r. senior auditor w KPMG Izrael.  

Pan  Erez  Yoskovitz  nie  pełnił  w  okresie  ostatnich  5  lat  funkcji  osoby  nadzorującej  lub  zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan  Erez  Yoskovitz  nie  prowadzi  działalność,  która  jest  konkurencyjna w  stosunku do działalności  Emitenta, 

oraz  nie  jest  wspólnikiem  konkurencyjnej  spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo  członkiem  organu  spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

Pan  Erez  Yoskovitz  nie  jest  wpisany  w  Rejestrze  Dłużników  Niewypłacalnych,  prowadzonym  na  podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Erez Yoskovitz nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan  Erez  Yoskovitz  nie  został  skazany  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa  określone  w  przepisach 

rozdziałów XXXIII‐XXXVII  Kodeksu  karnego oraz  art.  587,  590  i  591 KSH,  ani  na  podstawie  przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

W  stosunku  do  Członka Zarządu  nie  toczą  się  ani  też  w  okresie  ostatnich  dwóch  lat  nie  toczyły  się  żadne 

postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno – skarbowe 

Roy Vishnovizki 

Zajmowane stanowisko Członek Zarządu

Termin upływu kadencji 2020

Wiek  34

Wykształcenie   Wyższe,  dyplom  licencjata  (B.A.)  Business  and 

Administration w College of Management w 

Izraelu. 

Kariera zawodowa  2015  r.  ‐ obecnie Ronson  Europe  N.V.,  Dyrektor

Zarządzającego B  

2015 r. – obecnie w spółce zależnej Amos Luzon Group 

działającej w Słowacji ‐ Menedżera ds. Operacyjnych 
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2014 r. ‐ obecnie U. Dori Group Ltd. Dyrektor Finansowy

2013  r.  ‐  2014  r.,  Electra  M&E,  Kontroler  Finansowy  i 

Menedżer  ds.  Finansowych  w  zakresie  operacji 

zagranicznych 

Pan  Roy  Vishnovizki  nie  pełnił  w  okresie  ostatnich  5  lat  funkcji  osoby  nadzorującej  lub  zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Roy Vishnovizki nie prowadzi działalność, która  jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 

oraz  nie  jest  wspólnikiem  konkurencyjnej  spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo  członkiem  organu  spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

Pan  Roy  Vishnovizki  nie  jest  wpisany w  Rejestrze  Dłużników Niewypłacalnych,  prowadzonym  na  podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Roy Vishnovizki nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan  Roy  Vishnovizki  nie  został  skazany  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa  określone  w  przepisach 

rozdziałów XXXIII‐XXXVII  Kodeksu  karnego oraz  art.  587,  590  i  591 KSH,  ani  na  podstawie  przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

W  stosunku  do  Członka Zarządu  nie  toczą  się  ani  też  w  okresie  ostatnich  dwóch  lat  nie  toczyły  się  żadne 

postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno – skarbowe 

 

Zgodnie  z  §  20  ust.  1  statutu  spółki  Emitenta  Rada Nadzorcza  Emitenta  składa  się  co  najmniej  trzech  (3),  a 

maksymalnie siedmiu  (7) osób  fizycznych,  spośród których wszyscy członkowie – za wyjątkiem  jednego  (1) – 

powinni być niezależni. Kadencja trwa 4 lata. 

 

Obecnie skład Rady Nadzorczej jest sześcioosobowy, co zgodne jest ze statutem spółki Emitenta.  

W skład Rady Nadzorczej wchodzi obecnie: 

1. Mark Segall   Przewodniczący Rady Nadzorczej  

2. Amos Luzon   Członek Rady Nadzorczej 

3. Reuven Sharoni   Członek Rady Nadzorczej 

4. Yair Shilhav   Członek Rady Nadzorczej 

5. Przemysław Kowalczyk   Członek Rady Nadzorczej 

 

Mark Segall 

Zajmowane stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 2019

Wiek  53

Wykształcenie   b.d.
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Kariera zawodowa  2008 r. – obecnie, Integrated Asset Management plc, ‐

Członek Rady Dyrektorów  

… ‐ obecnie Kidron Corporate Advisors LLC, Starszy 

Dyrektor Zarządzający 

2011 r. – obecnie, Temco Service Industries, In, Członek 

Rady Dyrektorów 

2007 r. ‐ obecnie Ronson Europe N.V., Przewodniczący 

Rady Nadzorczej 

2001 r. – 2003 r. Investec, Inc., Współprezes  

1999 r. ‐ 2001 r., Investec, Inc, Kierownik działu 

bankowości / Radca prawny 

1996 r. ‐1999 r.  Kancelaria Kramer, Levin, Naftalis & 

Frankel LLP – Partner 

1991 r. – 1995 r., Kancelaria Kramer, Levin, Naftalis & 

Frankel LLP, Associate 

Pan Mark Segall nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, 

które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Mark Segall nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz 

nie  jest wspólnikiem konkurencyjnej  spółki  cywilnej  lub osobowej  albo  członkiem organu  spółki  kapitałowej 

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

Pan Mark Segall nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  ani  w  innym  równoważnym  mu  rejestrze  prowadzonym  na  podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Mark  Segall  nie  został  pozbawiony  przez  Sąd  prawa  prowadzenia  działalności  gospodarczej  na  własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan  Mark  Segall  nie  został  skazany  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa  określone  w  przepisach 

rozdziałów XXXIII‐XXXVII  Kodeksu  karnego oraz  art.  587,  590  i  591 KSH,  ani  na  podstawie  przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

W  stosunku  do  Mark  Segall  nie  toczą  się  ani  też  w  okresie  ostatnich  dwóch  lat  nie  toczyły  się  żadne 

postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno – skarbowe 

Amos Luzon 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji 2020

Wiek  b.d.

Wykształcenie   b.d.

Kariera zawodowa  założycielem  spółki  Kidron  Corporate  Advisors  LLC 

zajmującej się doradztwem gospodarczym oraz fuzjami i 
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przejęciami,  jak  również  niewielkiego  funduszu  typu 

private  equity  Kidron  Opportunity  Fund  I,  LLC.  Przed 

utworzeniem  spółki  Kidron  w  2003  r.  zajmował 

stanowisko  prezesa  spółki  Investec  Inc.  Pan  Segall  jest 

członkiem zarządu spółek Bel Fuse Inc., Integrated Asset 

Management plc., Temco Services Inc. oraz Infinity Cross 

Border Acquisition Corp.  

Pan  Amos  Luzon  nie  pełnił  w  okresie  ostatnich  5  lat  funkcji  osoby  nadzorującej  lub  zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Amos Luzon nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz 

nie  jest wspólnikiem konkurencyjnej  spółki  cywilnej  lub osobowej  albo  członkiem organu  spółki  kapitałowej 

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

Pan Amos Luzon nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  ani  w  innym  równoważnym  mu  rejestrze  prowadzonym  na  podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan  Amos  Luzon  nie  został  pozbawiony  przez  Sąd  prawa  prowadzenia  działalności  gospodarczej  na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan  Amos  Luzon  nie  został  skazany  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa  określone  w  przepisach

rozdziałów XXXIII‐XXXVII  Kodeksu  karnego oraz  art.  587,  590  i  591 KSH,  ani  na  podstawie  przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

W  stosunku  do  Amos  Luzon  nie  toczą  się  ani  też  w  okresie  ostatnich  dwóch  lat  nie  toczyły  się  żadne 

postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno – skarbowe 

Reuven Sharoni 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji 2020

Wiek  78

Wykształcenie   b.d.

Kariera zawodowa  2008 r. ‐ obecnie Ronson Europe N.V., Członek Rady 

Nadzorczej 

2003 r. – 2008 r. Shribit Insurance Company Ltd. Prezes 

2000 r. – 2002 r. Arieh Insurance Company Ltd. Dyrektor 

Generalny  

1984 r. – 2000 r. Arieh Insurance Company Ltd. Zastępca 

Dyrektora Generalnego,  

1980 r. – 1984 r. Non Life Arieh Insurance Company Ltd. 

Zastępca Dyrektora oraz Prezes 

Pan  Reuven  Sharoni  nie  pełnił  w  okresie  ostatnich  5  lat  funkcji  osoby  nadzorującej  lub  zarządzającej 
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w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Reuven Sharoni nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 

oraz  nie  jest  wspólnikiem  konkurencyjnej  spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo  członkiem  organu  spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

Pan  Reuven  Sharoni  nie  jest wpisany w  Rejestrze  Dłużników Niewypłacalnych,  prowadzonym  na  podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Reuven Sharoni nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan  Reuven  Sharoni  nie  został  skazany  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa  określone  w  przepisach 

rozdziałów XXXIII‐XXXVII  Kodeksu  karnego oraz  art.  587,  590  i  591 KSH,  ani  na  podstawie  przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

W  stosunku  do  Reuven  Sharoni  nie  toczą  się  ani  też  w  okresie  ostatnich  dwóch  lat  nie  toczyły  się  żadne 

postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno – skarbowe 

Yair Shilhav 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji 2020

Wiek  57

Wykształcenie   b.d.

Kariera zawodowa  … ‐ obecnie Global City Holdings N.V. członek Rady 

Nadzorczej oraz przewodniczącym Komitetu Audytu 

2007 r. ‐ obecnie Ronson Europe N.V., Członek Rady 

Nadzorczej 

2000 r. ‐2003r. Somekh Chaikin, członek Rady 

Wykonawczej  

1995 r. ‐2003 r. Somekh Chaikin Kierownik oddziału w 

Hajfie,  

1990 r. ‐2003 r. Somekh Chaikin, partner 

1998 r. ‐2002 r. Uniwersytet w Hajfie, Kierownik katedry 

rachunkowości  

Pan Yair Shilhav nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, 

które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Yair Shilhav nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz 

nie  jest wspólnikiem konkurencyjnej  spółki  cywilnej  lub osobowej  albo  członkiem organu  spółki  kapitałowej 

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

Pan Yair Shilhav nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  ani  w  innym  równoważnym  mu  rejestrze  prowadzonym  na  podstawie 
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przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Pan  Yair  Shilhav  nie  został  pozbawiony  przez  Sąd  prawa  prowadzenia  działalności  gospodarczej  na  własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan  Yair  Shilhav  nie  został  skazany  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa  określone  w  przepisach 

rozdziałów XXXIII‐XXXVII  Kodeksu  karnego oraz  art.  587,  590  i  591 KSH,  ani  na  podstawie  przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

W  stosunku  do  Yair  Shilhav  nie  toczą  się  ani  też  w  okresie  ostatnich  dwóch  lat  nie  toczyły  się  żadne 

postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno – skarbowe 

Przemysław Kowalczyk 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji 2020

Wiek  46

Wykształcenie   b.d.

Kariera zawodowa  2011 r. ‐ obecnie Ronson Europe N.V., Członek Rady 

Nadzorczej 

2010 r.  – obecnie niezależny doradca biznesowy i działa 

w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce  

2002 r. – 2009r. Volkswagen Bank Polska Group, członek 

Zarządu  

1994  r.  –  2002  r.    Bankgesellschaft  Berlin  (Polska)  S.A. 

liczne  funkcje,  m.  in.  przewodniczącego  Departamentu 

Skarbu  

Pan Przemysław Kowalczyk nie  pełnił w okresie  ostatnich  5  lat  funkcji  osoby nadzorującej  lub  zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan  Przemysław  Kowalczyk  nie  prowadzi  działalność,  która  jest  konkurencyjna  w  stosunku  do  działalności 

Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

Pan  Przemysław  Kowalczyk  nie  jest  wpisany  w  Rejestrze  Dłużników  Niewypłacalnych,  prowadzonym  na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Przemysław Kowalczyk nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny  rachunek  oraz  pełnienia  funkcji  członka  rady  nadzorczej,  reprezentanta  lub  pełnomocnika w  spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan  Przemysław  Kowalczyk  nie  został  skazany  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa  określone  w 

przepisach rozdziałów XXXIII‐XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

W stosunku do Przemysław Kowalczyk nie toczą się ani też w okresie ostatnich dwóch lat nie toczyły się żadne 
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postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno – skarbowe

 

 

6.17. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta 

 

Kapitał  zakładowy  Emitenta  wynosi  5.447.200  EUR  (słownie:  pięć  milionów  czterysta  czterdzieści  siedem 

tysięcy dwieście  euro)  i  dzieli  się  na  272 360 000  (dwieście  siedemdziesiąt  dwa miliony  trzysta  sześćdziesiąt 

tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 EUR (słownie: dwa eurocenty) każda. 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 10.05.2016 r.  przedstawia tabela opisana poniżej. 

Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji

(w szt.) 

Liczba głosów Udział w kapitale 

zakładowym 

(w proc.) 

Udział w głosach

(w proc.) 

U. Dori Group Ltd*  108 349 187 108 349 187 39,78% 39,78%

I.T.R. 2012 B.V.**  108 349 187 108 349 187 39,78% 39,78%

Nationale Nederlanden OFE  23 000 000 23 000 000 8,44% 8,44%

Pozostali  32 661 626 32 661 626 12,00% 12,00%

Razem  272 360 000 272 360 000 100 100 

*  Poprzez  współkontrolę  nad  general  partnership  prawa  holenderskiego  utworzonym  pomiędzy  ITR  2012  B.V.  i 

kontrolowaną spółką ITR Dori B.V. oraz poprzez współkontrolę nad spółką prawa holenderskiego pomiędzy ITR 2012 B.V. 

oraz U. Dori Group Ltd. 

** Poprzez współkontrolę nad general partnership prawa holenderskiego utworzonym pomiędzy ITR 2012 B.V.  i  ITR Dori 

B.V. oraz poprzez współkontrolę nad spółką prawa holenderskiego pomiędzy ITR 2012 i U. Dori Group – Spółka I.T.R. 2012 

B.V. jest pośrednio spółką zależną Global City Holdings N.V. 

 

6.18. Podstawowe  informacje  o  działalności  Emitenta,  ze  wskazaniem  w  szczególności  produktów, 

rynków zbytu, posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji 

 

6.18.1. Emitent 

Ronson Europe N.V. jest spółką akcyjną prawa holenderskiego, z siedzibą w Rotterdamie w Holandii, wpisaną 

do Rejestru Handlowego Izby Handlowej w Rotterdamie pod numerem 24416758. 

Siedziba Spółki znajduje się w Rotterdamie, Weena 210‐212 (Holandia). Siedziba Grupy w Polsce mieści się w 

al. Komisji Edukacji Narodowej 57 w Warszawie. 
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6.18.2. Opis działalności Emitenta 

Ronson Europe N.V. należy do czołówki firm deweloperskich działających na polskim rynku. Swoją działalność 

koncentruje  w  sektorze  budownictwa  mieszkaniowego  w  głównych  miastach  w  Polsce  ‐  Warszawie, 

Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. 

Źródło: Emitent 

 

Ronson prowadzi działalność deweloperską od 2000 r., kiedy to rozpoczął działalność na rynku warszawskim. 

W  2007  r.  Emitent  wszedł  na  rynek  poznański  uruchamiając  inwestycję  Galileo.  W  2010  r.  rozpoczął  swój 

pierwszy projekt we Wrocławiu o nazwie Impressio. W tym samym roku wszedł również na rynek szczeciński z 

inwestycją  Panoramika.  Ronson  zrealizował  dotychczas  budowę  21  projektów  (z  czego  16  w  Warszawie). 

Łącznie Grupa Emitenta wybudowała blisko 4,0 tys. lokali o łącznej powierzchni około 250 tys. m². 

 

Od kilku  lat  oferta  Emitenta utrzymuje  się na poziome ok.  900  lokali.  Spółka w 2015  r.  sprzedała  906  lokali 

netto, co oznaczało wzrost o 27% r/r. W pierwszej połowie 2016 r. Grupa sprzedała 362 lokale. Celem Spółki w 

2016 r. jest sprzedaż ponad 900 lokali netto. 

 

Liczba lokali w ofercie na koniec kwartału: 
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Źródło: Emitent 

 

Liczba zakontraktowanych lokali netto: 

 

 

Źródło: Emitent 

 

Liczba zakontraktowanych lokali netto (kwartalnie) oraz efektywność sprzedaży: 

Efektywność sprzedaży liczona jest jako stosunek liczby sprzedanych mieszkań w kwartale do średniej wielkości oferty w kwartale. 

Źródło: Emitent 
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6.18.3. Wybrane zrealizowane inwestycje 

 

 Osiedle  powstało  w  warszawskiej  dzielnicy  Ursynów,  przy  al.  KEN.  Budowę  zakończono  w  grudniu 

2012 roku. 

Inwestycja  składa  się  z  trzech  budynków  mieszkalnych  liczących  323  lokali,  których  łączna 

powierzchnia użytkowa wynosi ok. 24 200 m2. 

 

 

 Jednoetapowy  projekt  Tamka  powstał  przy  ul.  Tamka  na  warszawskim  Powiślu.  Projekt  należy  do 

jednej z najbardziej prestiżowych realizacji Grupy Ronson.  

Inwestycja składa się z 60 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni ok. 5 500 

m². Budowę zakończono w 3Q 2015 r. 
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 Osiedle  powstało  w  poznańskiej  dzielnicy  Stare  Miasto,  przy  ul.  Kazimierza  Wielkiego.  Budowę 

zakończono w 2008 roku.  

Inwestycja składa się z 226 lokali, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi ok. 16 400 m². 

 

 
 Osiedle  powstało  w  podwarszawskiej  miejscowości  Konstancin,  przy  ul.  Wilanowskiej.  Budowę 

zakończono w czerwcu 2011 roku. 

Inwestycja  składa  się  z  siedemnastu  domów w  zabudowie  bliźniaczej,  których  łączna  powierzchnia 

użytkowa wynosi ok. 9 300 m². 

 

6.18.4. Inwestycje w budowie oraz planowane: 

Na 31.03.2016 Spółka realizowała inwestycje obejmujące prawie 1 800 lokali.  
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 Osiedle  Moko  powstaje  przy  ul.  Magazynowej  na  warszawskim  Mokotowie.  Docelowo  składać  się 

będzie z 348 lokali w dwóch etapach o łącznej powierzchni 23 900 m². 

Na dzień 31.03.16 trwa budowa pierwszego etapu z 178 lokalami o łącznej powierzchni ok. 11 200 m² 

oraz drugiego etapu z 167 lokalami o łącznej powierzchni 12 500 m². 
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 Osiedle City Link powstaje przy ul. Skierniewickiej na warszawskiej Woli. Docelowo składać się będzie z 

trzech  etapów  obejmujących  ok.  510  mieszkań  i  lokali  usługowych  o  łącznej  powierzchni  ok.               

22 900 m². 

Na  dzień  31.03.16  prowadzono  budowę  pierwszych  dwóch  etapów  liczących  łącznie  313  lokali  o 

łącznej powierzchni ok. 14 100 m².  

Emitent posiada w tym projekcie 50% udziałów. 

 

 
 Osiedle Miasto Moje powstaje przy ul. Marywilskiej na warszawskiej Białołęce. Docelowo składać się 

będzie  z  ok.  1  500  lokali  o  łącznej  powierzchni  ok.  82  500 m².  Będzie  to  największa  inwestycja  w 

historii Emitenta. 

Budowa pierwszego etapu liczącego 233 lokale została uruchomiona w 3Q 2016 r.  
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 Osiedle Nova Królikarnia powstaje przy ul. Jaśminowej na warszawskim Mokotowie. Docelowo składać 

się będzie z ok. 320 lokali (w zabudowie wielorodzinnej oraz szeregowej) o łącznej powierzchni ok. 32 

000 m². 

Budowa pierwszego etapu liczącego 106 lokali została uruchomiona w 3Q 2016 r. 

 

 

 Osiedle  Espresso  powstaje  przy  ul.  Jana  Kazimierza  na  na warszawskiej Woli.  Docelowo  składać  się 

będzie z czterech etapów obejmujących ok. 670 mieszkań  i  lokali usługowych o  łącznej powierzchni 

ok. 33 000 m². 

Na dzień 31.03.16 zakończono budowę pierwszego etapu z 210 lokalami o łącznej powierzchni ok. 9 

500  m².  Obecnie  trwa  budowa  drugiego,  trzeciego  i  czwartego  etapu  obejmujących  452  lokali  o 

łącznej powierzchni ok. 24 200 m². 

Emitent posiada w tym projekcie 82% udziałów. 
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 Osiedle  Panoramika  powstaje  przy  ul.  Duńskiej  w  Szczecinie.  Docelowo  składać  się  będzie  z  kilku 

etapów obejmujących blisko 600 lokali o łącznej powierzchni ok. 32 000 m². 

Na dzień 31.03.16 zakończono budowę pierwszego etapu z 90  lokalami o  łącznej powierzchni 5 300 

m². Obecnie  trwa budowa drugiego etapu obejmującego 107  lokali o  łącznej powierzchni ok. 5 900 

m².  

 

 

 Osiedle  Kamienica  Jeżyce  powstaje  przy  ul.  Kościelnej  w  poznańskiej  dzielnicy  Jeżyce.  Docelowo 

składać się będzie z dwóch etapów obejmujących 295 lokali o łącznej powierzchni ok. 15 200 m². 

Na dzień 31.03.16 trwa budowa obu etapów. Budowa pierwszego etapu liczącego 144 lokale o łącznej 

powierzchni 7 800 m² ma zakończyć się w 3Q 2016 r.  
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 Osiedle  Młody  Grunwald  powstaje  przy  ul.  Jeleniogórskiej  w  poznańskiej  dzielnicy  Grunwald. 

Docelowo  składać  się  będzie  z  3  etapów  obejmujących  około  400  lokali  o  łącznej  powierzchni                

ok. 24 000 m².  

Na dzień 31.03.16 zakończono budowę dwóch etapów z 285 lokalami o łącznej powierzchni ok. 16 700 

m². Obecnie trwa budowa trzeciego etapu obejmującego 108  lokali o  łącznej powierzchni ok. 7 100 

m². 

 

 

 Osiedle powstaje we wrocławskiej dzielnicy Krzyki. W ramach całej inwestycji powstanie 295 lokali. 

Budowę  pierwszego  etapu  rozpoczęto  w  4Q  2015  r.  Obejmuje  on  budowę  139  lokali  o  łącznej 

powierzchni 7 200 m². 
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 Osiedle  Chilli  powstaje  w  miejscowości  Tulce  ,  k.  Poznania.  Projekt  charakteryzuje  się  kameralną 

zabudową. Docelowo składać się będzie z ponad 270 lokali o łącznej powierzchni ok. 18 000 m². 

Na  dzień 31.03.16  zakończono budowę  trzech pierwszych  etapów. W 2Q 2016  rozpoczęto budowę 

czwartego, liczącego 45 lokali.  

 

6.18.4.1. Bank ziemi 

Na 31.03.2016 Spółka posiadała bank ziemi pod budowę blisko 3 700  lokali. Ponadto w maju 2016 r. Spółka 

sfinalizowała zakup działki w Warszawie pod budowę ok. 1 500 lokali. 

 

Potencjał posiadanego banku ziemi – kolejne etapy rozpoczętych projektów:  

Nazwa projektu Lokalizacja Liczba lokali PUM (m²) 
Naturalis Warszawa 329 20 600 
City Link* Warszawa 189 8 800 
Łącznie Warszawa 518 29 400 
Chilli Poznań 228 15 100 
Łącznie Poznań 228 15 100 
Panoramika Szczecin 394 20 400 
Łącznie Szczecin 394 20 400 
Vitalia Wrocław 156 9 400 
Łącznie Wrocław 156 9 400 
 SUMA 1 296 74 300 

 

Potencjał posiadanego banku ziemi – nowe projekty:  

Nazwa projektu Lokalizacja Liczba lokali PUM (m²) 
Nova Królikarnia Warszawa 320 32 000 
Renaissance Warszawa 224 15 800 
Falenty Warszawa 160 23 500 
Skierniewicka bis Warszawa 368 18 700 
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Miasto Moje* Warszawa 1 500 82 500 
Łącznie Warszawa 2 572 172 500 
Bełchatowska 28 Poznań 50 3 700 
Łącznie Poznań 50 3 700 
Marina Miasto Wrocław 152 6 100 
Matisse I i II Wrocław 473 30 400 
Sadków Wrocław 84 12 600 
Łącznie Wrocław 709 49 100 
Chopin Szczecin 450 38 000 
Vivaldi Szczecin 75 11 200 
Łącznie Szczecin 525 49 200 
 SUMA 3 856 274 500 

* Emitent ma w tym projekcie 50% udziałów. 

**  Emitent  w  maju  2016  r.  sfinalizował  zakup  działki  w Warszawie  pod  budowę  ok.  1  500  lokali.  Umowę 

przedwstępną zakupu tej działki Emitent zawarł w listopadzie 2015 r. 

 

6.19. Sytuacja na rynku, na którym działa Emitent 

W 2015 r. na pierwotnym rynku mieszkań odnotowano rekordowo wysoką liczbę transakcji w historii polskiego 

rynku  deweloperskiego.  Publiczne  spółki  deweloperskie  zaraportowały  w  2015  r.  łączną  sprzedaż  ok.  30% 

wyższą  niż  w  2014  r.  Efekt  rekordowo  niskich  stóp  procentowych  został  wzmocniony  funkcjonowaniem 

rządowego  programu  dopłat  do  kredytów  „Mieszkanie  Dla  Młodych”.  Wysokie  wyniki  sprzedaży  mieszkań 

kontynuowane były również w I kwartale 2016 r. 

Wg  danych  REAS  w  I  kwartale  2016  r.  liczba  lokali  wprowadzonych  do  sprzedaży  na  sześciu  rynkach 

o największej skali obrotów (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź) wzrosła w porównaniu do 

IV kwartału 2015 r. i wyniosła około 13,7 tys. mieszkań. W całym 2015 r. wprowadzono do sprzedaży ok. 52 tys. 

mieszkań,  nieco  mniej  niż  w  rekordowym  pod  tym  względem  2007  r.  Łączna  oferta  na  6  wspomnianych 

rynkach wyniosła na koniec roku 48,7 tys. lokali, a na koniec I kwartału 2016 r. 48,3 tys. lokali. 

Wg danych REAS, w 2015 r. na sześciu głównych rynkach sprzedano 51,8 tys. lokali, czyli o ponad 20% więcej 

niż  w  2014  r.  i  48%  więcej  niż  w  2007  r.,  który  był  najlepszym  rokiem  poprzedniej  hossy  mieszkaniowej. 

W I kwartale  2016  r.  sprzedano  14,3  tys.  lokali,  co  przekroczyło  liczbę  nowych  mieszkań  wprowadzonych 

do oferty o ok. 0,5 tys. lokali. 

Wzrostowi sprzedaży sprzyja przede wszystkim najniższy w historii poziom stóp procentowych w Polsce. Należy 

zwrócić uwagę,  iż obecne oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w PLN na poziomie ok. 4%  jest  zbliżone 

do kosztów  kredytu  w  CHF  w  czasach  największego  boomu  na  rynku  nieruchomości.  Dodatkowo,  w  takim 

otoczeniu środki pieniężne transferowane są z  lokat na  inwestycyjny zakup nieruchomości, których wynajem 

daje obecnie rentowność wyższą niż depozyt. 

Niski  poziom  stóp  procentowych  w  2016  r.  zostanie  prawdopodobnie  utrzymany,  a  dodatkowo  w  dalszym 

ciągu  będzie  funkcjonował  program  „Mieszkanie  Dla  Młodych”,  choć  pula  dostępnych  środków  na  2016  r. 

została już wyczerpana. 
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Ceny transakcyjne, na rynkach, na których operuje Emitent, od   2012 r. pozostają stabilne – wg danych NBP 

wzrosły w tym okresie o ok. 0%‐10%. Największy wzrost cen odnotowano w tym okresie w Warszawie (10%) 

oraz we Wrocławiu (9%).  

Wg REAS, biorąc pod uwagę wolumen sprzedaży odnotowany w ciągu ostatnich 4 kwartałów, wśród sześciu 

największych  rynków  w  Polsce  (Warszawa,  Kraków,  Wrocław,  Trójmiasto,  Poznań,  Łódź)  średni  czas 

wyprzedaży obecnej oferty wynosiłby 3,5 kwartału i jest najkrótszy od 2008 r. 

Średnie  ceny  transakcyjne  mieszkań  na  rynku  pierwotnym  w  miastach,  w  których  działalność  prowadzi 

Emitent: 

 

Źródło: NBP, Baza cen nieruchomości mieszkaniowych 

 

6.20. Wybrane dane finansowe 

Zaprezentowane  poniżej  wybrane  dane  finansowe  pochodzą  ze  zbadanych  przez  niezależnego  biegłego 

rewidenta  sprawozdań  finansowych  za  lata  2014  i  2015  oraz  niezbadanego  sprawozdania  finansowego 

za I kwartał 2016 r.  

Sprawozdania  finansowe  Emitenta  sporządzone  zostały  zgodnie  z  Międzynarodowymi  Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej. 

 

Tabela: Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Sprawozdanie z Całkowitych 

Dochodów (dane w tys. zł) 

1Q 2016  1Q 2015  2015  2014 

niebadane  niebadane  Badane  Badane 

Przychody ze sprzedaży  41 862  40 396  281 372  153 155 

Koszt własny sprzedaży  ‐37 867  ‐35 802  ‐230 124  ‐141 225 

Zysk brutto ze sprzedaży  3 995  4 594  51 248  11 930 

Marża brutto na sprzedaży  9,5%  11,4%  18,2%  7,8% 

Koszty sprzedaży i marketingu  ‐1 734  ‐1 695  ‐6 459  ‐6 881 

Koszty ogólnego zarządu  ‐5 221  ‐4 492  ‐18 834  ‐18 220 

Udział w zysku/(stracie) wspólnego 

przedsięwzięcia 
‐219  ‐41  ‐678  ‐311 

Saldo pozostałych kosztów i przychodów  ‐781  ‐720  1 145  ‐2 332 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  ‐3 960  ‐2 354  26 422  ‐15 814 
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Saldo przychodów/kosztów finansowych  ‐1 572  ‐1 102  ‐6 092  ‐2 870 

Zysk (strata) brutto  ‐5 532  ‐3 456  20 330  ‐18 684 

Zysk (strata) netto  ‐4 415  ‐2 809  18 974  ‐15 215 

Źródło: Emitent 

 

Tabela: Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Bilans (dane w tys. zł) 
31.03.2016 

(niebadane) 

31.12.2015 

(badane) 

31.12.2014 

(badane) 

Aktywa trwałe, w tym:  46 353  46 356  50 499 

Rzeczowe aktywa trwałe  8 694  8 872  9 424 

Nieruchomości inwestycyjne  8 743  8 743  9 217 

Inwestycje we wspólne przedsięwzięcie  17 353  17 438  16 022 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  11 363  11 303  14 213 

Aktywa obrotowe, w tym:  828 715  828 488  790 978 

Zapasy  698 867  701 287  706 501 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  105 904  99 531  70 590 

Aktywa razem  875 068  874 844  841 477 

Kapitał własny razem  455 006  459 421  451 341 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  420 062  415 423  390 136 

Zobowiązania długoterminowe, w tym:  201 538  222 953  245 403 

Zobowiązania z tytułu obligacji  191 386  171 538  158 825 

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych  2 163  42 099  73 699 

 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:  218 524  192 470  144 733 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
38 022  38 574  43 711 

Zobowiązania z tytułu obligacji  21 197  18 759  924 

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych  1 020  14 803  5 

Zaliczki otrzymane  153 885  116 881  99 013 

Pasywa razem  875 068  874 844  841 477 

Dług netto  112 814  150 600  165 600 

Dług netto/kapitał własny  0,25  0,33  0,37 

Źródło: Emitent 
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Tabela: Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w 

mln zł) 

 

Rachunek przepływów pieniężnych 
(dane w tys. zł) 

1Q 2016 1Q 2015 2015  2014 
niebadane niebadane  badane  badane

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 778 ‐11 847 30 968  ‐49 962

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
skorygowane o wydatki związane z zakupem gruntu

40 778 ‐8 847 56 668  8 698 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej

34 ‐4 124 ‐2 704  ‐1 336

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ‐34 439 ‐1 251 677  69 735

Zmiana stanu środków pieniężnych  6 373 ‐17 222 28 941  18 437

Środki pieniężne na koniec okresu  105 904 53 368 99 531  70 590

Źródło: Emitent 

 

Dodatkowe dane finansowe (dane w tys. zł)  31.03.2016

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz środki pieniężne zgormadzone na rachunkach powierniczych  111 064

Oczekiwane wpłaty klientów z podpisanych już umów sprzedaży lokali 148 197

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 38 022

Przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec generalnych wykonawców  147 894

Niewykorzystane kredyty bankowe – dostępne linie kredytowe 118 304

Źródło: Emitent 

 

6.21. Inne informacje dotyczące prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, istotne dla oceny 

możliwości realizowania przez Emitenta jego zobowiązań z emitowanych papierów wartościowych 

W  opinii  Emitenta  nie  istnieją  żadne  inne  informacje  dotyczące  prowadzonej  przez  niego  działalności 

gospodarczej,  istotne  dla  oceny  możliwości  realizowania  przez  Emitenta  jego  zobowiązań  z  emitowanych 

Obligacji. 

 

6.22. Spłata  zobowiązań  z  obligacji  ze  środków  uzyskanych  ze  spłaty  określonych  wierzytelności  lub 

z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych obligacji  

Emitent nie zakłada, że zobowiązania z Obligacji będą spłacone ze środków uzyskanych ze spłaty określonych 

wierzytelności wobec Emitenta. 
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VII. Sprawozdania finansowe Emitenta wraz opinią biegłego rewidenta 
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VIII. Załączniki 

8.1. Definicje i objaśnienia skrótów 

Następujące  terminy  i  skróty  używane  w  niniejszym Memorandum  przypisane  będą  miały  opisane  poniżej 

znaczenie, przy czym terminy pisane w niniejszym Memorandum wielką literą, a niezdefiniowane poniżej, będą 

miały znaczenie przypisane im w Warunkach Emisji: 

 

Agent Dokumentacyjny  oznacza Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o.;

Pośrednik Techniczny  oznacza pośrednika technicznego w rozumieniu Regulacji KDPW; 

Agent Kalkulacyjny  oznacza Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o.;

ASO Catalyst, ASO  oznacza alternatywny system obrotu obligacjami prowadzony GPW lub  ich 

następców prawnych; 

BondSpot  oznacza spółkę pod firmą BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie; 

Cena Emisyjna  oznacza cenę nabycia jednej Obligacji równą 1.000 zł (jeden tysiąc złotych);

CHF  oznacza prawny środek płatniczy Szwajcarii;

Depozyt  oznacza depozyt papierów wartościowy prowadzony przez KDPW zgodnie z 

przepisami  Ustawy  o  Obrocie,  w  którym  na  podstawie  umowy  zawartej 

przez Emitenta z KDPW rejestrowane są Obligacje; 

Dzień Emisji  oznacza w stosunku do dowolnej Obligacji dzień, w którym po raz pierwszy 

prawa z takiej Obligacji zostaną zarejestrowane w Depozycie; 

Dzień Roboczy  oznacza każdy dzień, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną;

Dzień Wcześniejszego 

Wykupu 

oznacza dzień, o którym mowa w pkt 13.2 Warunków Emisji; 

Dzień Wykupu  oznacza dzień, o którym mowa w pkt 13.1 Warunków Emisji; 

Emisja  oznacza emisję publiczną Obligacji;

Emitent  oznacza  spółkę  pod  firmą Ronson  Europe  N.V.  z  siedzibą  w  Rotterdamie, 

Holandia,  Weena  210‐212,  wpisaną  do rejestru  przedsiębiorców 

prowadzonego  przez  Izbę  Handlową  w  Rotterdamie  pod  nr  24416758, 

z kapitałem  zakładowym  w  wysokości  5.447.200,00  EUR  opłaconym 

w całości; 

EUR lub euro  Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

GPW lub Organizator 

Alternatywnego Systemu 

Obrotu 

oznacza  Giełdę  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  S.A.  z  siedzibą  w 

Warszawie; 

Grupa Emitenta, Grupa 

Kapitałowa Emitenta 

oznacza Emitenta oraz podmioty zależne od Emitenta, nad którymi Emitent 

posiada  bezpośrednią  lub  pośrednią  kontrolę  lub  posiada  ponad  50% 

udziałów  lub  akcji  takiego  podmiotu,  a  „kontrola”  oznacza  zdolność  do 
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kierowania  polityką  finansową  i operacyjną  takiego  podmiotu  w  celu 

osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jego działalności; 

KNF  oznacza Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie; 

Klient Indywidualny  oznacza  klienta  będącego  podmiotem  innym  niż  wskazany  jako  Klient 

Instytucjonalny 

Klient Instytucjonalny  oznacza  podmiot,  o  którym mowa w  art.  3  pkt  39b  lit.  a)  – m) Ustawy  o 

Obrocie 

Memorandum Informacyjne  oznacza  memorandum  Informacyjne  udostępnione  w  trybie  oferty 

publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie w zw.  z art. 7 ust. 9 oraz 

art. 41 Ustawy o Ofercie, zgodnie z którymi w przypadku o którym mowa w 

art.  7  ust.  9 Ustawy  o Ofercie,  sporządzone  na podstawie  Rozporządzenia 

Ministra  Finansów  z  dnia  8  sierpnia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków,  jakim  powinno  odpowiadać  memorandum  informacyjne 

sporządzone  w  związku  z ofertą  publiczną  lub  ubieganiem  się  o 

dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 988); 

Obligacje  oznacza 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii P Emitent o łącznej wartości 

nominalnej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych); 

Obligatariusz  oznacza  posiadacza  Rachunku  Papierów  Wartościowych,  na  którym 

zapisane  są  Obligacje  lub  osobę  wskazaną  podmiotowi  prowadzącemu 

Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobę uprawnioną 

z  Obligacji  zapisanych  na  takim  Rachunku  Zbiorczym  lub  osobę,  na  której 

rzecz obligacje zapisane są w Rejestrze Sponsora Emisji; 

Odsetki, Oprocentowanie oznacza świadczenie, o którym mowa w pkt 17 Warunków Emisji; 

Okres Odsetkowy  oznacza okres od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do pierwszego Dnia 

Płatności  Odsetek  (włącznie)  oraz  każdy  następny  okres  trwający  od 

poprzedniego  Dnia  Płatności  Odsetek  (z  wyłączeniem  tego  dnia)  do 

następnego Dnia Płatności Odsetek (włącznie); 

PLN, zł, złoty  oznacza prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej 

Regulamin Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr 

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 

1 marca 2007 roku z późn. zm. 

Ustawa o Obligacjach  oznacza ustawę  z  dnia  15  stycznia  2015  r.  o  obligacjach  (Dz. U.  z  2015  r., 

poz. 238); 

Ustawa o Obrocie  oznacza  ustawę  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  obrocie  instrumentami 

finansowymi (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.); 

Ustawa o Ofercie  oznacza  ustawę  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o ofercie  publicznej  i  warunkach 

wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  systemu 
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obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382); 

Warunki Emisji  oznacza Warunki Emisji Obligacji serii P, których treść stanowi Załącznik do 

niniejszej Noty Informacyjnej; 

Zgromadzenie Obligatariuszy  oznacza  reprezentację  ogółu  Obligatariuszy,  który  działa  na  podstawie 

regulaminu  Zgromadzenia  Obligatariuszy  stanowiący  załącznik  nr  1 

do Warunków Emisji. 
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8.2. Odpis z właściwego rejestru sądowego Emitenta 
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8.3. AKTUALNY TEKST UMOWY SPÓŁKI (STATUTU) EMITENTA ORAZ TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W 

SPRAWIE ZMIAN UMOWY SPÓŁKI (STATUTU) EMITENTA NIEZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD 

Nie zostały podjęte uchwały walnego zgromadzenia w sprawie zmian umowy spółki (statutu) Emitenta, które 

nie zostały zarejestrowane przez sąd. 

 

Convenience translation into Polish   

Tłumaczenie robocze na język polski z j. angielskiego   

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest 

oryginalny tekst opracowany w j. angielskim.  

 

Statut spółki Ronson Europe N.V.  

z siedzibą w Rotterdamie  

w brzmieniu obowiązującym od dnia 30 czerwca 2011 r.  

ROZDZIAŁ I DEFINICJE  

ARTYKUŁ 1   DEFINICJE  

1.1   W niniejszym statucie Spółki następującym terminom przypisuje się znaczenie wskazane poniżej:  

a. Podmiot Powiązany:  

(i) Podmiot Zależny;  

(ii) akcjonariusz uprawniony do oddania większości głosów na Walnym Zgromadzeniu;  

(iii) Podmiot  Zależny  akcjonariusza  uprawniony  do  oddania  większości  głosów  na  Walnym 

Zgromadzeniu;  

b. Roczne  Sprawozdanie  Finansowe:  bilans  oraz  rachunek  zysków  i  strat  wraz  z  notami 

objaśniającymi  oraz  inne  informacje,  które  –  stosownie  do  przepisów  prawa  ‐  muszą  być 

udostępnione wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym;  

c. Rewident:  biegły  rewident  lub  inny  rewident,  o  którym  mowa  w  art.  2:393  Holenderskiego 

Kodeksu Cywilnego, lub jakakolwiek organizacja zrzeszająca takich rewidentów;  

d. Spółka: Ronson Europe N.V.;  

e. Posiadacze  Kwitów  Depozytowych:  posiadacze  sponsorowanych  kwitów  depozytowych 

wyemitowanych w uzgodnieniu  ze Spółką.  Jeżeli  z  kontekstu nie wynika  inaczej, pojęcie  takich 

Posiadaczy  obejmuje  osoby,  którym  ‐  na  mocy  prawa  użytkowania  lub  prawa  zastawu 

ustanowionego na  jakiejkolwiek Akcji  ‐  przysługują uprawnienia  przyznane na mocy przepisów 

prawa Posiadaczom  

Kwitów Depozytowych wyemitowanych w uzgodnieniu ze Spółką;  

f. Kwity Depozytowe: kwity depozytowe opiewające na Akcje. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, 

pojęcie  kwitów  depozytowych  obejmuje  zarówno  kwity  depozytowe  sponsorowane 

(wyemitowane w uzgodnieniu ze Spółką), jak i niesponsorowane (wyemitowane bez uzgodnienia 

ze Spółką);  

g. Walne Zgromadzenie: walne zgromadzenie Akcjonariuszy;  
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h. ICC:  instytucja głównego powiernika (custodian), będąca depozytariuszem  odcinka zbiorowego 

Akcji  lub odcinków zbiorowych Akcji,  sprawująca  swe  funkcje  stosownie do przepisów prawa  i 

innych regulacji właściwych dla jurysdykcji wskazanej w oparciu o siedzibę Rynku Regulowanego, 

na którym  

Akcje są lub mogą być dopuszczone do obrotu;  

i. Rynek Regulowany: rynek papierów wartościowych, o którym mowa w art. 1.13 Dyrektywy Rady 

93/22/WE  z  dnia  15  marca  1993  r.  w  sprawie  usług  inwestycyjnych  w  zakresie  papierów 

wartościowych;  

j. Akcjonariusz: posiadacz (uprawniony z) Akcji;  

k. Akcje: akcje na okaziciela reprezentujące udział w kapitale Spółki;  

l. Podmiot Zależny:  

(i) jednostka  organizacyjna,  w  odniesieniu  do  której  Spółka  lub  którakolwiek  z  jej  spółek 

zależnych  jest  uprawniona,  z  uwagi  na  postanowienia  umowy  zawartej  z  innym 

podmiotem  uprawnionym  do  oddania  głosu  lub  bez  konieczności  dopełnienia  tego 

wymogu,  samodzielnie  lub  łącznie,  do  oddania  więcej  niż  połowy  głosów  na  walnym 

zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub w innym organie stanowiącym;  

(ii) jednostka  organizacyjna,  w  której  Spółka  lub  którakolwiek  z  jej  spółek  zależnych  jest 

wspólnikiem  lub akcjonariuszem, oraz wobec której Spółka  lub którakolwiek z  jej spółek 

zależnych  jest  uprawniona,  samodzielnie  lub  łącznie,  do  powoływania  lub  odwoływania 

więcej  niż  połowy  członków  zarządu  (lub  innego  organu  wykonawczego)  lub  rady 

nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) danego podmiotu, niezależnie od tego, czy 

jest to wynikiem umowy zawartej z innymi osobami uprawnionymi do głosowania, nawet 

jeżeli  wszystkie  osoby  uprawnione  do  głosowania  wykonują  przysługujące  im  prawo 

głosu.  

 

ROZDZIAŁ II FIRMA SPÓŁKI. SIEDZIBA SPÓŁKI. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  

ARTYKUŁ 2   FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI  

2.1   Spółka działa pod firmą: Ronson Europe N.V.  

2.2   Siedziba Spółki mieści się w Rotterdamie.  

 

ARTYKUŁ 3   PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  

3.1   Przedmiot działalności Spółki stanowi:  

a. udział  w  spółkach  polskich  i  europejskich  prowadzących  działalność  deweloperską  i  handlową 

oraz inne działania komercyjne związane z nieruchomościami i inwestycjami pokrewnymi;  

b. tworzenie, uczestnictwo, zarządzanie i inwestowanie w działalność spółek i przedsiębiorstw;  

c. nabywanie,  rozporządzanie,  zarządzanie  i  korzystanie  z  nieruchomości  i  innych  składników 

majątkowych,  w  tym  patentów,  znaków  towarowych,  licencji,  zgód  i  innych  praw  własności 

przemysłowej;  
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d. świadczenie usług administracyjnych, technicznych, finansowych, gospodarczych lub zarządczych 

na rzecz innych spółek, osób lub przedsiębiorstw;  

e. zaciąganie  zadłużenia  lub  udzielanie  finansowania  pieniężnego,  udzielanie  poręczeń,  gwarancji 

lub  zabezpieczeń  osobistych  innego  rodzaju,  a  także  zaciąganie  zobowiązań  solidarnych  – 

kumulatywnie z innymi podmiotami lub w imieniu osób trzecich, powyższe należy interpretować 

w  najszerszym  możliwym  znaczeniu,  niezależnie  od  tego  czy  działania  te  są  prowadzone  we 

współpracy  z  osobami  trzecimi,  oraz  przy  założeniu  włączenia  wszelkich  działań  i  czynności 

związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem działalności, o którym mowa powyżej.  

 

ROZDZIAŁ III KAPITAŁ I AKCJE. ODCINEK ZBIOROWY AKCJI  

ARTYKUŁ 4   KAPITAŁ DOCELOWY  

4.1   Kapitał  docelowy  wynosi  szesnaście  milionów  euro  (16.000.000  €)  i  dzieli  się  na  osiemset  milionów 

(800.000.000) Akcji, o wartości nominalnej 2 eurocenty (0,02 €) każda.  

4.2   Wszystkie Akcje są akcjami na okaziciela.  

4.3   Akcje są niepodzielne.  

4.4   Akcje będą reprezentowane przez jeden lub więcej odcinków zbiorowych. Każdy odcinek zbiorowy Akcji 

zostanie złożony w ICC wyznaczonym przez zarząd.  

4.5   Sprawowanie pieczy nad każdym odcinkiem  zbiorowym Akcji  zostanie nieodwołalnie powierzone  ICC 

działającemu  w  charakterze  powiernika.  Uchwała  zarządu  w  przedmiocie  zdeponowania  i 

zarejestrowania Akcji w ICC wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.   

4.6   ICC  będzie  nieodwołalnie  upoważnione  –  w  imieniu  wszelkich  uczestników  ‐  do  podejmowania 

wszystkich działań, jakie okażą się konieczne, w tym potwierdzania, przenoszenia, obciążania i włączania 

Akcji  do  zdeponowanego  odcinka  zbiorowego,  stosownie  do  przepisów  prawa  i  regulacji  państwa, w 

którym Akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym.  

 

ROZDZIAŁ IV EMISJA AKCJI. AKCJE WŁASNE  

ARTYKUŁ 5   EMISJA AKCJI. UPOWAŻNIONY ORGAN SPÓŁKI  

5.1  Z zastrzeżeniem następnych ustępów niniejszego artykułu, Spółka może wyemitować Akcje wyłącznie na 

mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub innego organu, który został upoważniony w tym przedmiocie 

‐  na  czas  określony  nie  dłuższy  niż  pięć  lat  ‐ w  oparciu  o  uchwałę Walnego  Zgromadzenia.  Powyższe 

upoważnienie powinno wskazywać  liczbę Akcji,  które mogą  zostać wyemitowane w  tym  szczególnym 

trybie.  Upoważnienie  może  zostać  wydłużone  na  dalsze  okresy,  jakkolwiek  każdorazowo  nie 

przekraczające lat pięciu. Upoważnienie nie może zostać cofnięte, chyba że z jego treści wynika inaczej.  

5.2  Zarząd,  pod  warunkiem  uzyskania  zgody  rady  nadzorczej,  jest  upoważniony  do  podjęcia  uchwały  o 

emisji Akcji przez okres pięciu lat, który upływa w dniu 9 października 2011 r., przy czym każda emisja 

nie  może  przekroczyć  dwudziestu  pięciu  procent  (25%)  wyemitowanego  kapitału  w  wysokości 

obowiązującej  bezpośrednio  przed  takim  podwyższeniem,  po  zsumowaniu  jej  z  maksymalną  liczbą 

wszystkich niewyemitowanych Akcji w kapitale docelowym określonym obecnie lub w przyszłości.  
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5.3  Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  w  przedmiocie  emisji  Akcji  lub  upoważnienia  innego  organu  do 

przeprowadzenia emisji Akcji podejmowane są wyłącznie na wniosek zarządu. Przedmiotowy wniosek 

wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą.  

5.4  W  terminie  ośmiu  dni  od  podjęcia  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  w  przedmiocie  emisji  Akcji  lub 

upoważnienia innego organu, Spółka złoży pełny tekst uchwały w rejestrze handlowym, w którym jest 

zarejestrowana.  

5.5  W terminie ośmiu dni przypadających po każdej emisji Akcji Spółka powiadomi o tym zdarzeniu rejestr 

handlowy, o którym mowa powyżej, wskazując jednocześnie parametry emisji.  

5.6  Postanowienia  ustępów od  1  do  5  powyżej  stosuje  się  odpowiednio  do  przyznania  praw  do  złożenia 

zapisu na Akcje. Jednakże, postanowienia te nie znajdują zastosowania w odniesieniu do emisji Akcji na 

rzecz podmiotów, które wykonują nabyte uprzednio prawa do złożenia zapisu na Akcje.  

 

ARTYKUŁ 6   WARUNKI EMISJI. PRAWO POBORU  

6.1   Jednocześnie  z  podjęciem uchwały  o  emisji  Akcji  powinny  zostać wskazane:  cena  emisyjna Akcji  oraz 

pozostałe warunki emisji.  

6.2   Akcjonariuszom  przysługuje  prawo  poboru  w  odniesieniu  do  każdej  emisji  Akcji  proporcjonalnie  do 

łącznej liczby Akcji przysługującej im w kapitale Spółki, chyba że Akcje zostaną objęte w zamian za wkład 

niepieniężny lub zostaną wyemitowane na rzecz pracowników Spółki lub spółki z grupy Spółki.  

6.3   Spółka ogłasza emisję Akcji, w odniesieniu do których Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru 

oraz  termin  składania  zapisów  w  ramach  prawa  poboru  na  Akcje  w  Dzienniku  Urzędowym 

(‘Staatscourant’),  jak  również w dzienniku o zasięgu ogólnoholenderskim  i  za pomocą elektronicznych 

środków przekazu stosownie do wymogów wskazanych w art. 33.6.  

6.4   Akcjonariusze mogą wykonać przysługujące  im prawo poboru w przeciągu co najmniej dwóch tygodni 

od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym (‘Staatscourant’) lub wysłania do nich zawiadomień 

o możliwości wykonania prawa poboru.  

6.5   Z  zastrzeżeniem  poniższych  ustępów  niniejszego  artykułu,  prawo  poboru  może  być  ograniczone  lub 

wyłączone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o ograniczeniu 

lub  wyłączeniu  prawa  poboru  może  być  podjęta  wyłącznie  na  wniosek  zarządu.  Wniosek  wymaga 

zatwierdzenia  przez  radę  nadzorczą.  Wniosek  powinien  zawierać  pisemne  uzasadnienie  przyczyn 

ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji. Prawo poboru może 

także  zostać wyłączone  lub  ograniczone  przez  upoważniony  organ,  o  którym mowa w  art.  5.1,  jeżeli 

uchwała Walnego Zgromadzenia umocowuje go do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru na czas 

określony  nie  dłuższy  niż  pięć  lat.  Powyższe  upoważnienie  może  zostać  przedłużone  na  okres 

każdorazowo nie przekraczający lat pięciu.  

6.6   Upoważnienie nie może zostać cofnięte, chyba że w jego treści zastrzeżono inaczej.  

6.7  Z  chwilą  upływu  upoważnienia  danego  organu  do  emisji  Akcji  wygasa  także  jego  uprawnienie  do 

ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru.  
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6.8  Zarząd, pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej, upoważniony jest do podejmowania uchwał o 

ograniczeniu lub wyłączeniu prawa poboru na okres oraz w stosunku do procentowego udziału Akcji, o 

których mowa w art. 5.2 powyżej.  

6.9  Uchwała  Walnego  Zgromadzenia  w  przedmiocie  ograniczenia  lub  wyłączenia  prawa  poboru  lub 

upoważnienia  danego  organu  do  podjęcia  tych  czynności  wymaga  większości  co  najmniej  dwóch 

trzecich  głosów  oddanych,  jeżeli  na  Walnym  Zgromadzeniu  reprezentowana  jest  mniej  niż  połowa 

wyemitowanego kapitału.  

6.10  W ciągu ośmiu dni od podjęcia uchwały Spółka złoży pełen tekst uchwały w rejestrze handlowym.  

6.11   Jeżeli w  związku  z  emisją  Akcji  zostanie wydane  oświadczenie  odnośnie  do wysokości  podwyższenia 

kapitału,  a  –  z  uwagi  na  okoliczności  ‐  okaże  się,  że  objęty  zostanie  kapitał  w  wysokości  niższej  niż 

podwyższenie,  to  objęcie  kapitału  nie  wyczerpujące  kwoty  podwyższenia  będzie  dopuszczalne,  jeżeli 

możliwość taka wynika wprost z warunków emisji.  

6.12   W  przypadku  przyznawania  praw  do  zapisu  na  Akcje,  Akcjonariuszom  przysługuje  prawo  poboru. 

Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do przyznawania praw do zapisu na 

Akcje.  

6.13   Akcjonariuszom nie przysługuje prawo poboru w odniesieniu do emisji Akcji na rzecz podmiotów, które 

wykonują nabyte uprzednio prawa do złożenia zapisu na Akcje.  

 

ARTYKUŁ 7   PŁATNOŚĆ ZA AKCJE. PŁATNOŚĆ W GOTÓWCE. WKŁAD NIEPIENIĘŻNY  

7.1  Z emisją każdej Akcji wiąże się konieczność natychmiastowego uiszczenia jej pełnej wartości nominalnej 

na  rzecz  Spółki,  a  także  ‐  w  przypadku  gdy  cena  emisyjna  Akcji  przekracza  jej  wartość  nominalną  – 

stosownej nadwyżki. Dopuszcza  się postanowienie, w myśl którego  ta część ceny emisyjnej,  która nie 

przekracza trzech czwartych wartości nominalnej, będzie płatna dopiero po wezwaniu do uiszczenia jej 

przez Spółkę.  

7.2  Dopuszczalne  jest  zastrzeżenie  w  drodze  umowy,  iż  osobom  zajmującym  się  zawodowo  subskrypcją 

Akcji  na  rachunek  własny,  przysługuje  prawo  do  zapłaty  kwoty  niższej  niż  wartość  nominalna 

obejmowanych przez nie Akcji. Możliwość  taka  jest uwarunkowana uiszczeniem w gotówce nie mniej 

niż dziewięćdziesięciu czterech procent wartości nominalnej Akcji nie później niż przy ich objęciu.  

7.3  Pokrycie  Akcji  powinno  nastąpić  w  gotówce,  chyba  że  zastrzeżono  możliwość  wniesienia  wkładu 

niepieniężnego. Płatności w walutach obcych na poczet Akcji mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą 

Spółki. Jeżeli płatność dokonywana jest w walucie obcej uznaje się, że zobowiązanie do zapłaty zostało 

zaspokojone do kwoty wyrażonej w walucie holenderskiej, na którą dana suma w walucie obcej może 

być bez ograniczeń wymieniona w Holandii. Podstawą dla przewalutowania powinien być kurs wymiany 

z dnia płatności. Jeżeli Akcje lub Kwity Depozytowe zostaną wskazane w urzędowej cedule giełdowej na 

giełdzie  papierów  wartościowych  poza  Holandią  niezwłocznie  po  ich  wyemitowaniu,  Spółka  może 

zażądać dokonania płatności według kursu wymiany z ustalonego dnia przypadającego w ciągu dwóch 

miesięcy przed dniem bezpośrednio poprzedzającym dzień wymagalności.  
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7.4  Jeżeli  płatność dokonywana  jest w walucie  obcej,  należy  złożyć w  rejestrze handlowym oświadczenie 

bankowe, o którym mowa w art. 2:93a ustęp 2 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, w przeciągu dwóch 

tygodni od daty dokonania płatności.  

7.5  Z zastrzeżeniem unormowania art. 2:94b Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, zarząd jest upoważniony 

do zawarcia umowy dotyczącej pokrycia Akcji w zamian za wkład inny niż gotówka.   

 

ARTYKUŁ 8   AKCJE WŁASNE  

8.1  Spółka nie może złożyć zapisu na Akcje własne.  

8.2  Jakiekolwiek nabycie przez Spółkę Akcji lub Kwitów Depozytowych, które nie zostały w pełni opłacone, 

jest nieważne.  

8.3  W pełni opłacone Akcje lub Kwity Depozytowe, nabyte przez Spółkę z naruszeniem postanowień ustępu 

2 powyżej, poczytuje się za nabyte przez członków zarządu łącznie, jednocześnie z ich nabyciem.  

8.4  Z  zastrzeżeniem  upoważnienia  Walnego  Zgromadzenia  oraz  zgodnie  z  postanowieniami  art.  2:98 

Holenderskiego  Kodeksu  Cywilnego,  zarząd może  spowodować,  aby  Spółka  nabyła  w  pełni  opłacone 

Akcje własne lub Kwity Depozytowe na Akcje.  

8.5  Decyzja  zarządu  w  sprawie  nabycia  w  pełni  opłaconych  Akcji  lub  Kwitów  Depozytowych,  zgodnie  z 

postanowieniami ustępu 1 powyżej, wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej.  

8.6  Spółka  nie  może  udzielać  pożyczek,  poręczenia,  gwarancji  zapłaty,  zabezpieczenia  innego  rodzaju, 

zaciągać  zobowiązań  solidarnych  –  kumulatywnych  lub  podejmowanych  w  imieniu  osób  trzecich,  na 

rzecz  innego podmiotu obejmującego  lub nabywającego Akcje  lub Kwity Depozytowe. Obostrzenie  to 

stosuje się również do Podmiotów Zależnych.  

8.7  Powyższy  zakaz  nie  obowiązuje  w  przypadku  obejmowania  lub  nabywania  Akcji  lub  Kwitów 

Depozytowych przez pracowników Spółki lub spółki z grupy Spółki.  

8.8  Zakazuje się obejmowania Akcji w kapitale Spółki z chwilą ich emisji przez lub w imieniu któregokolwiek 

z  Podmiotów  Zależnych.  Podmioty  Zależne mogą  nabywać  lub  powodować  nabycie  Akcji  lub  Kwitów 

Depozytowych  na  rachunek  własny  wyłącznie  w  zakresie,  w  którym  Spółka  uprawniona  jest  do 

nabywania Akcji własnych lub Kwitów Depozytowych zgodnie z postanowieniami ustępów 2‐4 powyżej.  

8.9  Rozporządzenie  własnymi  Akcjami  lub  Kwitami  Depozytowymi  posiadanymi  przez  Spółkę  wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie udzieliło takiego upoważnienia innemu 

organowi Spółki.  

8.10  Spółka nie może wykonywać prawa głosu z Akcji własnych posiadanych przez Spółkę, lub w odniesieniu 

do których Spółce  służy prawo użytkowania  lub prawo zastawu. Prawo głosu nie przysługuje  również 

zastawnikowi  lub użytkownikowi Akcji,  będących beneficjentami  zabezpieczenia ustanowionego przez 

Spółkę na Akcjach własnych. Prawa głosu nie można także wykonywać w odniesieniu do Akcji, na które 

opiewają  Kwity  Depozytowe  posiadane  przez  Spółkę.  Postanowienia  niniejszego  ustępu  stosuje  się 

odpowiednio do Akcji oraz Kwitów Depozytowych będących w posiadaniu Podmiotu Zależnego,  lub w 

odniesieniu do których Podmiotowi Zależnemu przysługuje  prawo użytkowania lub zastawu.  
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8.11  W  celu  stwierdzenia,  jaka  część  kapitału  Spółki  jest  reprezentowana  lub  czy  dana  większość 

reprezentuje określoną część kapitału, należy od kapitału odliczyć liczbę Akcji, które są objęte zakazem 

wykonania prawa głosu.  

 

ARTYKUŁ 9   OBNIŻENIE KAPITAŁU  

9.1  Na  wniosek  rady  nadzorczej  Walne  Zgromadzenie  może,  stosownie  do  przepisów  ustawy,  podjąć 

decyzję  o  obniżeniu  kapitału  poprzez  umorzenie  Akcji  lub  obniżenie  ich  wartości  nominalnej,  na 

podstawie zmian w statucie Spółki.  

9.2  Podjęcie  uchwały w  przedmiocie  obniżenia  kapitału wymaga większości  przynajmniej  dwóch  trzecich 

głosów oddanych, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest mniej niż połowa kapitału.  

9.3  Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie zgłoszony wniosek o obniżenie 

kapitału, musi określać cel takiego obniżenia oraz sposób, w jaki zostanie ono dokonane.  

 

ROZDZIAŁ V UŻYTKOWANIE. ZASTAW  

ARTYKUŁ 10 UŻYTKOWANIE  

10.1  Akcjonariusz może ustanowić prawo użytkowania na jednej lub więcej posiadanych przez siebie Akcji.  

10.2   Akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu z Akcji, na których ustanowiono prawo użytkowania.  

10.3   Jednakże,  prawa  głosu  zostaną  przyznane  użytkownikowi,  jeżeli  tak  zostanie  postanowione w  chwili 

ustanowienia prawa użytkowania.  

10.4   Akcjonariuszowi  pozbawionemu  prawa  głosu  oraz  użytkownikowi  posiadającemu  prawo  głosu 

przysługują  prawa  zastrzeżone  na  mocy  przepisów  prawa  Posiadaczom  Kwitów  Depozytowych. 

Użytkownikowi nie posiadającemu prawa głosu również przysługują takie prawa, o ile podmiot ten nie 

został ich pozbawiony przy ustanowieniu lub przeniesieniu prawa użytkowania.  

10.5   Wszelkie  prawa  z  Akcji  do  złożenia  zapisu  na  inne  Akcje  przysługują  Akcjonariuszowi.  Tym  niemniej, 

Akcjonariusz  powinien uiścić wartość nowoobjętych Akcji  użytkownikowi,  o  ile  takie uprawnienie  jest 

objęte treścią danego prawa użytkowania.  

 

ARTYKUŁ 11 ZASTAW  

11.1  Akcjonariusz może obciążyć zastawem jedną lub więcej posiadanych przez siebie Akcji.  

11.2   Akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu z Akcji, na których ustanowiono zastaw.  

11.3   Jednakże,  prawa  głosu  mogą  przysługiwać  zastawnikowi,  jeżeli  tak  zostanie  postanowione  w  chwili 

ustanowienia zastawu.  

11.4   Akcjonariuszowi  pozbawionemu  prawa  głosu  oraz  zastawnikowi  posiadającemu  prawo  głosu 

przysługują  prawa  zastrzeżone  na  mocy  przepisów  prawa  Posiadaczom  Kwitów  Depozytowych. 

Zastawnikowi nie posiadającemu prawa głosu również przysługują takie uprawnienia, o ile podmiot ten 

nie został ich pozbawiony przy ustanowieniu lub przeniesieniu zastawu.  

11.5   Zastaw może zostać ustanowiony bez zgody i bez zawiadamiania Spółki. W takim przypadku stosuje się 

odpowiednio unormowanie art. 3:239 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym uzyskanie 
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zgody  lub  zawiadomienie  Spółki  zastąpi  zawiadomienie,  o  którym  mowa  w  ustępie  3  art.  3:239 

Holenderskiego Kodeksu Cywilnego.  

11.6   W razie ustanowienia zastawu bez uzyskania zgody Spółki lub bez jej zawiadomienia, prawa wynikające 

z postanowień niniejszego artykułu będą przysługiwać zastawnikowi jedynie po uzyskaniu zgody Spółki 

lub jej zawiadomieniu.  

 

ROZDZIAŁ VI ZARZĄD  

ARTYKUŁ 12 ZARZĄD  

12.1   Zarząd prowadzi sprawy i zarządza Spółką, z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w niniejszym statucie 

Spółki.  

ARTYKUŁ 13 POWOŁANIE ZARZĄDU  

13.1   W skład zarządu wchodzi  jeden  lub więcej dyrektorów zarządzających klasy A oraz, dodatkowo,  jeden 

lub więcej dyrektorów zarządzających klasy B. Rada nadzorcza określi dokładną liczbę członków zarządu 

oraz dokładną liczbę dyrektorów zarządzających poszczególnych klas.  

13.2   Członków zarządu powołuje Walne Zgromadzenie  spośród przynajmniej dwóch kandydatów na  każde 

wakujące stanowisko. Lista kandydatów sporządzona zostanie przez radę nadzorczą Spółki.  

13.3   Powołanie  kandydatów  przeprowadzone  we  właściwym  czasie  jest  wiążące.  Jednakże  Walne 

Zgromadzenie  może  pozbawić  powołanie  jego  wiążącego  charakteru  na  mocy  uchwały  podjętej 

większością  co  najmniej  dwóch  trzecich  głosów  oddanych,  reprezentujących  więcej  niż  połowę 

wyemitowanego kapitału.  

13.4   O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, członka zarządu powołuje się na czteroletnią kadencję, 

przy  czym  okres  ten  upływa  nie  później  niż  z  końcem  następnego  Walnego  Zgromadzenia,  które 

odbędzie  się w czwartym  roku  licząc od  roku powołania  członka  zarządu,  lub, odpowiednio, w  innym 

ustalonym dniu lub umownym terminie zakończenia kadencji w tym roku.   

13.5   Ponowne powołanie członka zarządu jest możliwe każdorazowo na czas określony zgodnie z procedurą, 

o której mowa w ustępie 4 powyżej.  

13.6   Walne  Zgromadzenie  ustanowi  jednego  z  członków  zarządu  klasy  A  Dyrektorem  Generalnym,  który 

będzie  sprawował  funkcję  prezesa  zarządu. Walne  Zgromadzenie może  również  ustanowić  jednego  z 

członków  zarządu  klasy  A  Dyrektorem  Finansowym  oraz  może  przypisać  inne  funkcje  pozostałym 

członkom zarządu klasy A lub klasy B.  

 

ARTYKUŁ 14 ZAWIESZENIE W OBOWIĄZKACH I ODWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU  

14.1   Walne  Zgromadzenie  ma  prawo  zawiesić  w  obowiązkach  członka  zarządu  lub  go  odwołać  w  każdej 

chwili. Jeżeli projekt uchwały w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka zarządu 

nie został zgłoszony przez radę nadzorczą, wówczas uchwała w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach 

lub odwołania  członka  zarządu może  zostać podjęta większością nie mniej niż dwóch  trzecich głosów 

oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.  

14.2   Rada nadzorcza może również w każdej chwili zawiesić w obowiązkach członka zarządu. Zawieszenie w 

obowiązkach  może  zostać  w  każdej  chwili  odwołane  przez  Walne  Zgromadzenie  w  drodze  uchwały 
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podjętej  większością  nie  mniej  niż  dwóch  trzecich  głosów  oddanych,  reprezentujących  więcej  niż 

połowę wyemitowanego kapitału.  

14.3   Każde  zawieszenie  w  obowiązkach  członka  zarządu  może  być  przedłużone  raz  lub  więcej  razy,  lecz 

łączny okres zawieszenia nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Zawieszenie w obowiązkach wygasa z 

upływem jego okresu, o  ile nie podjęto uchwały w przedmiocie odwołania zawieszenia  lub odwołania 

danego członka zarządu.  

 

ARTYKUŁ 15 WYNAGRODZENIE   

15.1   W Spółce obowiązują zasady wynagradzania członków zarządu. Zasady wynagradzania ustala 

Walne  Zgromadzenie  na  wniosek  rady  nadzorczej.  Zasady  wynagradzania  obejmują  co  najmniej 

postanowienia wymienione w art. 2:383c ‐ 2:383e Holenderskiego Kodeksu Cywilnego.  

15.2   Jeżeli  Spółka  powołała  radę  zakładową  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  propozycja  przyjęcia 

zasad wynagradzania nie  zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dopóki  rada  zakładowa nie 

będzie miała możliwości wyrażenia  swojej  opinii w  tej  sprawie  z  odpowiednim wyprzedzeniem przed 

dniem,  kiedy  zawiadomienie  o  zwołaniu Walnego  Zgromadzenia  zostało wysłane  Akcjonariuszom  lub 

Posiadaczom  Kwitów  Depozytowych.  Stanowisko  rady  zakładowej  zostanie  przedłożone  Walnemu 

Zgromadzeniu  jednocześnie  z  zaproponowanymi  zasadami  wynagradzania.  Przewodniczący  Walnego 

Zgromadzenia lub wyznaczony członek rady zakładowej będzie upoważniony do wyjaśnienia stanowiska 

rady zakładowej na Walnym Zgromadzeniu.  

15.3   Wynagrodzenie i inne warunki zatrudnienia każdego z członków zarządu ustala rada nadzorcza kierując 

się zasadami wynagradzania.  

15.4   Plany przewidujące wynagradzanie członków zarządu w  formie Akcji  lub praw do nabycia Akcji muszą 

być przedstawione przez radę nadzorczą do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Projekt takiego 

planu musi określać przynajmniej  liczbę Akcji  lub praw do nabycia Akcji, które mogą zostać przyznane 

członkom  zarządu  oraz  kryteria,  jakie  powinny  być  spełnione  w  celu  przyznania  lub  zmiany  takich 

uprawnień.  

15.5   Raz w roku rada nadzorcza sporządza sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń, zawierające opis sposobu 

realizacji zasad wynagradzania w roku poprzednim oraz opis zasad wynagradzania, które rada nadzorcza 

planuje wprowadzić w następnym i kolejnych latach obrotowych.  

 

ARTYKUŁ 16 PROCEDURA DECYZYJNA. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW  

16.1   Posiedzenia zarządu odbywają się tak często, jak dowolny członek zarządu uzna to za konieczne.  

16.2   Każdy z członków zarządu jest uprawniony do oddania jednego głosu na posiedzeniu zarządu. Wszystkie 

uchwały  zarządu  wymagają  bezwzględnej  większości  głosów,  chyba  że  powołany  został  jeden  albo 

więcej  dyrektorów  zarządzających  klasy  B,  kiedy  to  uchwały  dotyczące  nabywania  nieruchomości 

podejmowane  są  przez  zarząd  bezwzględną  większością  głosów  oddanych,  włącznie  z  głosem 

aprobującym wszystkich dyrektorów zarządzających klasy B.  

16.3   Członek  zarządu  może  udzielić  pisemnego  upoważnienia  innemu  członkowi  zarządu  do 

reprezentowania go na posiedzeniu zarządu.  
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16.4  Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem, pod warunkiem że uchwała zostanie podjęta na 

piśmie i każdy członek zarządu wyraził swoją opinię w przedmiocie uchwały.  

16.5   Za zgodą rady nadzorczej zarząd może uchwalić regulamin określający tryb podejmowania decyzji.  

16.6   Zarząd  może  dokonać  podziału  obowiązków  wśród  swoich  członków.  Podział  obowiązków  wśród 

członków zarządu wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą.  

16.7   Bez  uszczerbku  dla  postanowień  art.  18.5,  członek  zarządu  nie  będzie  uczestniczył  w  dyskusji  ani 

procesie decyzyjnym dotyczącym przedmiotu  lub  transakcji, w odniesieniu do których  istnieje konflikt 

interesów pomiędzy danym członkiem zarządu a Spółką.  

 

ARTYKUŁ 17 ORGAN REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ. KONFLIKT INTERESÓW  

17.1   Organem  upoważnionym  do  reprezentacji  Spółki  jest  zarząd.  Prawo  do  reprezentowania  Spółki 

przysługuje  również  dwóm członkom  zarządu działającym  łącznie,  spośród  których,  jeżeli  co najmniej 

jeden z członków zarządu klasy B został powołany, przynajmniej jeden powinien być członkiem zarządu 

klasy B.  

17.2   Zarząd  może  powoływać  członków  kadry  kierowniczej  i  udzielać  im  pełnomocnictwa  ogólnego  lub 

szczególnego. Każda z takich osób może reprezentować Spółkę w zakresie objętym pełnomocnictwem. 

Stanowiska członków kadry kierowniczej określa zarząd.  

17.3   W  przypadku  wystąpienia  konfliktu  interesów  pomiędzy  członkiem  zarządu  a  Spółką  wynikającego  z 

faktu,  że  członek  zarządu  jako  osoba  prywatna  zawrze  umowę  lub  będzie  stroną  postępowania 

sądowego  pomiędzy  nim  a  Spółką,  Spółka  reprezentowana  będzie  przez  jednego  z  pozostałych 

członków zarządu, z uwzględnieniem regulacji art. 17.1. W przypadku braku  innych członków zarządu, 

rada nadzorcza powoła osobę, która będzie reprezentowała Spółkę. Osobą tą może być członek zarządu, 

w odniesieniu do którego występuje konflikt interesów.  

17.4   We wszystkich innych przypadkach konfliktu interesów zaistniałych między Spółką a członkiem zarządu, 

Spółkę może reprezentować ten członek zarządu, z zastrzeżeniem postanowień art. 17.1.  

17.5   Walne Zgromadzenie może w każdym czasie powołać jedną lub więcej osób dla celów reprezentowania 

Spółki w sytuacji konfliktu interesów.  

 

ARTYKUŁ 18 ZATWIERDZENIE UCHWAŁ ZARZĄDU  

18.1  Przynajmniej raz w roku zarząd zobowiązany jest do przedkładania radzie nadzorczej do zatwierdzenia 

strategii opracowanej w celu osiągnięcia celów operacyjnych i finansowych Spółki, oraz, jeżeli będzie to 

konieczne,  parametrów  zastosowanych  w  odniesieniu  do  takiej  strategii  oraz  kwestii  związanych  z 

korporacyjną odpowiedzialnością społeczną Spółki.  

18.2   Rada  nadzorcza  może  zastrzec,  że  określone  uchwały  zarządu  wymagają  zatwierdzenia  przez  radę 

nadzorczą. Takie uchwały zostaną szczegółowo określone, a zarząd otrzyma stosowne zawiadomienie na 

piśmie. Brak zatwierdzenia wydanego przez radę nadzorczą nie będzie miał wpływu na prawo zarządu 

lub członków zarządu do reprezentowania Spółki.  
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18.3   Zarząd musi działać zgodnie z wszelkimi wskazówkami określającymi ogólne zasady polityki finansowej, 

socjalnej  i  gospodarczej  Spółki  (w  tym  strategii,  ryzyka  ogólnego  i  finansowego  oraz  systemu 

zarządzania i kontroli), jak również polityką zatrudnienia opracowaną przez radę nadzorczą.  

18.4   Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień statutu Spółki,  zgody Walnego Zgromadzenia wymagają 

decyzje  zarządu prowadzące do wprowadzenia  istotnych  zmian w profilu  lub  charakterze działalności 

Spółki lub jej przedsiębiorstwa, a w szczególności:  

a. zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego istotnej części na rzecz osoby trzeciej;  

b. nawiązanie  lub ukończenie długoterminowej współpracy Spółki  lub Podmiotu Zależnego  z  inną 

jednostką organizacyjną  lub  inną spółką,  lub uczestnictwa w charakterze komplementariusza w 

spółce  komandytowej  lub  wspólnika  spółki  osobowej  ponoszącego  pełną  odpowiedzialność, 

jeżeli współpraca taka lub uczestnictwo mają istotne znaczenie dla Spółki; lub  

c. nabycie  lub  rozporządzenie  udziałem  przez  Spółkę  lub  Podmiot  Zależny  w  kapitale  spółki  o 

wartości  równej  lub  większej  niż  jedna  trzecia  wartości  aktywów  podanej  w  bilansie  i  notach 

wyjaśniających,  lub,  jeżeli  Spółka  sporządza  skonsolidowany  bilans,  wartości  podanej  w 

skonsolidowanym bilansie i notach wyjaśniających, zgodnie z ostatnim zatwierdzonym Rocznym 

Sprawozdaniem Finansowym Spółki.  

18.5   Decyzje  o  przeprowadzeniu  transakcji,  w  odniesieniu  do  której  istnieje  konflikt  interesów  dotyczący 

członków  rady nadzorczej  lub  członków  zarządu,  a  która ma  istotne  znaczenie dla  Spółki,  lub danego 

członka zarządu lub członka rady nadzorczej, wymagają zgody rady nadzorczej. Uchwała w przedmiocie 

wyrażenia  zgody  w  sprawie,  o  której  mowa  powyżej,  wymaga  bezwzględnej  większości  głosów 

oddanych, przy czym co najmniej jeden niezależny członek rady nadzorczej, o którym mowa w art. 20.2 

musi głosować za podjęciem uchwały.  

 

ARTYKUŁ 19 NIEOBECNOŚĆ LUB NIEZDOLNOŚĆ DO DZIAŁANIA   

19.1   Jeżeli członek zarządu jest nieobecny lub niezdolny do działania, pozostali członkowie zarządu przejmą 

obowiązki  związane  z  zarządzaniem  Spółką.  Jeżeli  jedyny  członek  lub wszyscy  członkowie  zarządu  są 

nieobecni  lub  niezdolni  do  działania,  wówczas  rada  nadzorcza  wyznaczy  osobę,  która  będzie 

tymczasowo sprawować obowiązki związane z zarządzaniem Spółką.   

 

ROZDZIAŁ VII RADA NADZORCZA  

ARTYKUŁ 20 LICZBA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  

20.1   W  Spółce  powinna  działać  rada  nadzorcza,  składająca  się  z  co  najmniej  trzech  (3),  a  maksymalnie 

siedmiu (7) osób fizycznych, spośród których wszyscy członkowie – za wyjątkiem jednego (1) – powinni 

być niezależni.  

20.2   Członka  rady  nadzorczej  uznaje  się  za  niezależnego,  jeżeli  spełnia  kryteria  niezależności.  Przesłanki 

niezależności  nie  spełnia:  członek  rady  nadzorczej  lub  jego  małżonek,  partner  ujawniony  w 

odpowiednim rejestrze lub inny towarzysz życia, przysposobiony, krewny lub powinowaty do drugiego 

stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, który:  
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a. jest lub był pracownikiem lub członkiem zarządu Spółki (w tym Podmiotu Powiązanego) w ciągu 

pięciu lat poprzedzających jego powołanie na funkcję członka rady nadzorczej;  

b. otrzymuje  wynagrodzenie  pieniężne  od  Spółki,  lub  spółki  z  nią  stowarzyszonej,  inne  niż 

wynagrodzenie  wypłacane  z  tytułu  sprawowania  funkcji  członka  rady  nadzorczej  oraz 

wykraczające poza zwykły zakres działalności Spółki;  

c. utrzymywał istotne kontakty gospodarcze ze Spółką, lub spółką stowarzyszoną ze Spółką, w roku 

poprzedzającym powołanie na członka rady nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, gdy członek 

rady  nadzorczej,  lub  spółka,  której  jest  akcjonariuszem,  wspólnikiem,  partnerem,  podmiotem 

stowarzyszonym  lub  doradcą  świadczyła  usługi  doradcze  na  rzecz  Spółki  (w  charakterze 

konsultanta, zewnętrznego doradcy, notariusza  lub prawnika),  jak również sytuacji, gdy członek 

rady  nadzorczej  zasiada  równocześnie  w  zarządzie  banku,  z  którym  łączy  Spółkę  wieloletnia  i 

istotna współpraca, lub w którym jest zatrudniony;  

d. jest członkiem zarządu spółki, w której członek zarządu spółki, nad którą sprawuje nadzór,  jest 

członkiem rady nadzorczej;  

e. posiada co najmniej pięć procent Akcji w Spółce (włącznie z Akcjami będącymi w posiadaniu osób 

fizycznych  lub prawnych,  z  którymi współpracuje na mocy wyraźnej  lub dorozumianej umowy, 

zawartej na piśmie lub ustnie);  

f. jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej – lub przedstawicielem o innym charakterze – lub jest 

pracownikiem podmiotu posiadającego co najmniej pięć procent Akcji Spółki; lub  

g. zarządzał  tymczasowo  Spółką w  okresie  ostatnich  dwunastu miesięcy,  z  powodu  nieobecności 

członków zarządu lub niemożności sprawowania przez nich obowiązków.  

h.  

ARTYKUŁ 21 POWOŁYWANIE  

21.1   Członków rady nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów, których listę sporządza 

rada nadzorcza Spółki, i która zawiera nie mniej niż dwóch kandydatów na każde wakujące stanowisko, 

wybranych zgodnie z profilem, o którym mowa w ustępie 3 poniżej.  

21.2   Nominacja  kandydatów  dokonana  we  właściwym  czasie  ma  charakter  wiążący.  Jednakże  Walne 

Zgromadzenie  może  pozbawić  nominację  jej  wiążącego  charakteru  na  mocy  uchwały  podjętej 

większością  nie  mniej  niż  dwóch  trzecich  głosów  oddanych,  reprezentujących  więcej  niż  połowę 

wyemitowanego kapitału.  

21.3   Rada  nadzorcza  opracuje  profil  dotyczący  liczby  członków  i  składu  tego  gremium,  biorąc  pod  uwagę 

charakter  branży,  prowadzoną  działalność  i  wymaganą  wiedzę  i  doświadczenie  członków  rady 

nadzorczej.  

21.4   O  ile  Walne  Zgromadzenie  nie  postanowi  inaczej,  członkowie  rady  nadzorczej  powoływani  są  na 

czteroletnią kadencję, przy czym kadencja wygasa nie później niż z zamknięciem następnego Walnego 

Zgromadzenia, które ma odbyć się w czwartym roku licząc od roku powołania członka rady nadzorczej, 

lub w innym ustalonym dniu lub umownym terminie zakończenia kadencji w danym roku.  

21.5   Po  zakończeniu  pierwszej  czteroletniej  kadencji,  członkowie  rady  nadzorczej  mogą  zostać  wybrani 

ponownie jedynie dwukrotnie na okres lat czterech, stosownie do postanowień art. 21.4.  
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21.6   Jeżeli przedstawiana jest rekomendacja kandydata na członka rady nadzorczej zawiera ona następujące 

dane: wiek,  zawód, wartość Akcji posiadanych przez kandydata w kapitale Spółki oraz  jego aktualne  i 

poprzednie stanowiska, o ile są istotne ze względu na sprawowanie mandatu członka rady nadzorczej. 

Należy  również  wymienić  podmioty,  w  których  kandydat  zasiada  w  radzie  nadzorczej,  a  jeżeli  są  to 

podmioty  wchodzące  w  skład  tej  samej  grupy,  wystarczy  podać  nazwę  grupy  spółek.  Każdą 

rekomendację  dla  danego  kandydata,  który  ma  zostać  powołany  na  członka  rady  nadzorczej  po  raz 

pierwszy lub kolejny, należy uzasadnić. Przy ponownym powołaniu bierze się pod uwagę dotychczasową 

działalność członka w radzie nadzorczej.  

21.7   Rada nadzorcza może  oddelegować  jednego  ze  swoich  członków do  pełnienia  funkcji  przedstawiciela 

rady w zarządzie, określając jednocześnie okres takiego powołania. Powołanie to ma charakter jedynie 

tymczasowy. Przedstawiciel rady pozostaje członkiem rady nadzorczej.  

21.8   Bez  uszczerbku  dla  obowiązków  i  zakresu  odpowiedzialności  członków  rady  nadzorczej  i  jej 

poszczególnych  członków,  przedstawiciel  rady  będzie w  imieniu  rady  nadzorczej  utrzymywał  częstsze 

kontakty z zarządem odnośnie do spraw Spółki.  

Przedstawiciel rady nadzorczej świadczy zarządowi pomoc w charakterze doradczym.  

21.9   Rada nadzorcza może utworzyć, bez uszczerbku dla swoich obowiązków,  jeden  lub więcej komitetów 

spośród swoich członków, którym powierzone zostaną zadania określone przez radę nadzorczą.  

21.10   Rada nadzorcza powoła przewodniczącego rady oraz może powołać jej wiceprzewodniczącego spośród 

swoich członków.  

21.11  Sekretarza  Spółki  powołuje  i  odwołuje  zarząd,  niezależnie  od  tego  czy  będzie  to  miało  miejsce  na 

wniosek rady nadzorczej lub z inicjatywy innych osób, po uzyskaniu stosownej zgody rady nadzorczej.  

 

ARTYKUŁ 22 ZAWIESZANIE W OBOWIĄZKACH I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  

22.1   Walne  Zgromadzenie ma  prawo  zawiesić  w  obowiązkach  członka  rady  nadzorczej  lub  odwołać  go  w 

dowolnym  terminie.  Jeżeli projekt uchwały w przedmiocie  zawieszenia w obowiązkach  lub odwołania 

członka  rady  nadzorczej  nie  został  zgłoszony  przez  radę  nadzorczą, wówczas  uchwała w  przedmiocie 

zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka rady nadzorczej może zostać podjęta większością nie 

mniej  niż  dwóch  trzecich  głosów  oddanych,  reprezentujących  więcej  niż  połowę  wyemitowanego 

kapitału.  

22.2   Członkowie rady nadzorczej odwoływani są okresowo zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 

Walne  Zgromadzenie.  Istnieje  możliwość  ponownego  powołania  do  rady  nadzorczej  osoby,  którą 

odwołano w powyższy sposób.  

 

ARTYKUŁ 23 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  

23.1   Wynagrodzenia  członków  rady  nadzorczej  określa Walne  Zgromadzenie  na  wniosek  rady  nadzorczej. 

Wynagrodzenie  członków  rady nadzorczej nie  jest uzależnione od wyników Spółki. Nie przewiduje  się 

przydziału Akcji lub praw do nabycia Akcji z tytułu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej.  

23.2   Walne  Zgromadzenie  ma  prawo  do  przyznania  dodatkowego  wynagrodzenia  członkom  komitetów  z 

tytułu sprawowanych przez nich funkcji.  
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ARTYKUŁ 24 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA  

24.1   Obowiązkiem  rady  nadzorczej  jest  sprawowanie  nadzoru  nad  przestrzeganiem  zasad  obowiązujących 

zarząd  oraz  nad  prowadzeniem  spraw  Spółki  i  jej  przedsiębiorstwa.  Zadaniem  tego  gremium  jest 

doradzanie zarządowi. Podczas wykonywania swoich obowiązków członkowie rady nadzorczej powinni 

kierować się interesem Spółki i jej przedsiębiorstwa.  

24.2   Radę nadzorczą w  jej obowiązkach wspiera sekretarz Spółki. Sekretarz Spółki zapewnia przestrzeganie 

obowiązujących  procedur  oraz  prowadzenie  działań w  zgodzie  z  ustawowym  zakresem obowiązków  i 

powinnościami określonymi w statucie Spółki. Zadaniem sekretarza Spółki  jest udzielanie wsparcia dla 

przewodniczącego  rady  nadzorczej  w  prowadzeniu  spraw  rady  nadzorczej  (w  zakresie  informacji, 

programu działania, oceny, szkoleń, itp.).  

24.3   Rada nadzorcza może dokonać podziału poszczególnych obowiązków pomiędzy swoimi członkami.  

24.4   Obowiązkiem  zarządu  jest  terminowe  przekazywanie  radzie  nadzorczej  informacji,  z  którymi 

zaznajomienie się jest konieczne dla sprawowania obowiązków przez radę nadzorczą.  

24.5   Co najmniej raz w roku zarząd obowiązany jest przedstawiać radzie nadzorczej sporządzony na piśmie 

ogólny zarys zasad polityki finansowej, socjalnej i gospodarczej Spółki (w tym strategii, ryzyka ogólnego i 

finansowego oraz systemu zarządzania i kontroli), jak również polityki zatrudnienia.  

24.6   Członkom  rady nadzorczej  zostanie umożliwiony dostęp do obiektów  i  terenów Spółki  oraz będą oni 

upoważnieniu  do  badania  prowadzonych  przez  Spółkę  ksiąg,  akt  oraz  innych  nośników  danych 

znajdujących  się w Spółce. W  tym celu  rada nadzorcza może powołać  jedną  lub więcej osób  spośród 

swego  grona  lub  rzeczoznawcę.  Radzie  nadzorczej  przysługuje  prawo  do  korzystania  z  usług 

rzeczoznawców także w innych sytuacjach. 

  

ARTYKUŁ 25 PROCEDURA DECYZYJNA  

25.1   Posiedzenia  rady  nadzorczej  odbywają  się  tak  często,  jak  okaże  się  to  konieczne  według  uznania 

dowolnego członka rady nadzorczej lub członka zarządu.  

25.2   Każdemu z członków rady nadzorczej przysługuje jeden głos na posiedzeniu rady nadzorczej. Wszystkie 

uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.  

25.3   W przypadku gdy głosy  rozłożą się  równomiernie, przewodniczącemu nie przysługuje prawo podjęcia 

decyzji rozstrzygającej.  

25.4   Z  zastrzeżeniem  postanowień  art.  18.5,  członek  rady  nadzorczej  nie  uczestniczy  w  dyskusji  ani 

podejmowaniu  decyzji  dotyczących  przedmiotu  lub  transakcji,  w  związku  z  którymi  istnieje  konflikt 

interesów pomiędzy nim a Spółką.  

25.5   Członek rady nadzorczej może udzielić pisemnego upoważnienia innemu członkowi rady nadzorczej do 

reprezentowania go na posiedzeniu rady nadzorczej.  

25.6   Rada nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem, pod warunkiem że uchwała  zostanie 

podjęta  na  piśmie  i  każdy  członek  rady  nadzorczej  wyrazi  swoją  opinię  odnośnie  do  podejmowanej 

uchwały.  

25.7   Rada nadzorcza ma prawo do przyjęcia regulaminu określającego tryb podejmowania decyzji.  
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25.8   Rada nadzorcza może spotykać się z zarządem tak często, jak tylko rada nadzorcza lub zarząd uznają to 

za konieczne.  

25.9   Posiedzeniom rady nadzorczej przewodniczy przewodniczący rady nadzorczej.  

 

ROZDZIAŁ VIII SPRAWOZDANIA FINANSOWE. ZYSKI  

ARTYKUŁ 26 ROK OBROTOWY. SPORZĄDZANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

26.1   Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  

26.2   W ciągu czterech miesięcy od końca roku obrotowego Spółki zarząd zobowiązany jest do sporządzenia 

Rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki.  

26.3   Roczne  Sprawozdanie  Finansowe wymaga  podpisu wszystkich  członków  zarządu  i  rady  nadzorczej, w 

razie braku któregokolwiek z podpisów, należy odnotować ten brak i podać jego przyczyny.  

26.4   Rada nadzorcza jest uprawniona do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wstępnej opinii o Rocznym 

Sprawozdaniu Finansowym.  

ARTYKUŁ 27 BIEGŁY REWIDENT  

27.1   Zewnętrznego  Biegłego  Rewidenta  powołuje  Walne  Zgromadzenie.  Jeżeli  Walne  Zgromadzenie  nie 

wyznaczy  Biegłego  Rewidenta,  prawo  to  przechodzi  na  radę  nadzorczą,  a  w  przypadku,  gdy  rada 

nadzorcza nie wyznaczy Biegłego Rewidenta, prawo to przechodzi na zarząd.  

27.2   Rada nadzorcza przedstawi kandydata na Biegłego Rewidenta, a zarząd wraz z komisją rewizyjną, jeżeli 

została powołana, przekażą  radzie nadzorczej swoje stanowisko w przedmiocie tej nominacji.  

27.3   Wynagrodzenie  zewnętrznego  Biegłego  Rewidenta  oraz  wskazówki  dotyczące  świadczenia  usług 

niezwiązanych  z badaniem ksiąg, wymagają  zatwierdzenia przez  radę nadzorczą po  zasięgnięciu przez 

nią opinii komisji rewizyjnej, jeżeli została powołana, oraz po konsultacjach z zarządem.  

27.4   Biegły  Rewident  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  wyników  badania  radzie  nadzorczej  oraz 

zarządowi.  

27.5   Biegły  Rewident  przedstawi  wyniki  badania  w  opinii  stwierdzającej,  czy  Roczne  Sprawozdanie 

Finansowe zostało sporządzone w sposób prawidłowy i rzetelny.  

27.6   Walnemu  Zgromadzeniu  przysługuje  prawo  do  zadawania  pytań  Biegłemu  Rewidentowi  w  kwestii 

prawidłowości i rzetelności Rocznego Sprawozdania Finansowego. W związku z powyższym, zewnętrzny 

Biegły Rewident weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu i będzie on uprawniony do zabrania głosu. 

  

Artykuł 28 Przedstawienie Rocznego Sprawozdania Finansowego Akcjonariuszom.  

DOSTĘPNOŚĆ. PRZYJĘCIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

28.1   Roczne  Sprawozdanie  Finansowe  zostanie  złożone  w  siedzibie  Spółki  w  celu  udostępnienia  go 

Akcjonariuszom oraz  Posiadaczom Kwitów Depozytowych w  terminie  określonym w art.  26.2. W  tym 

samym terminie zarząd złoży roczny raport z działalności Spółki.  

28.2   Spółka  spowoduje,  że  Roczne  Sprawozdanie  Finansowe,  roczny  raport  z  działalności  Spółki, wstępna 

opinia  rady  nadzorczej,  jeżeli  została  wydana,  oraz  dodatkowe  dokumenty,  które  należy  dołączyć 

stosownie do art. 2:392 ustęp 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego będą dostępne w siedzibie Spółki 

od dnia, w  którym wysłane  zostanie  zawiadomienie o  zwołaniu  zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia. 
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Akcjonariusze  oraz  Posiadacze  Kwitów  Depozytowych  mogą  zapoznać  się  z  dokumentami,  o  których 

mowa powyżej, w siedzibie Spółki, a także otrzymać bezpłatnie kopię powyższych dokumentów.  

28.3   Jeżeli istnieje obowiązek publikacji tych dokumentów po ich zatwierdzeniu, każda osoba ma prawo do 

ich  zbadania  i  w  tym  celu może  uzyskać  kopię  dokumentów  po  uiszczeniu  kosztów  jej  sporządzenia. 

Prawo to wygasa z chwilą złożenia dokumentów w rejestrze handlowym.  

28.4   Roczne  Sprawozdanie  Finansowe  podlega  zatwierdzeniu  przez  Walne  Zgromadzenie.  Walne 

Zgromadzenie  nie może  zatwierdzić  Rocznego  Sprawozdania  Finansowego,  jeżeli  organ  ten  nie mógł 

zapoznać się z opinią Biegłego Rewidenta, o której mowa w art. 27.5, chyba że zaistniały uzasadnione 

przyczyny, wskazane w informacjach dodatkowych, dla braku takiej opinii Biegłego Rewidenta.  

28.5   Postanowienia zawarte w niniejszym statucie Spółki odnośnie do rocznego raportu z działalności Spółki 

oraz  informacji  dodatkowych,  które  należy  dołączyć  zgodnie  z  przepisem  art.  2:392  ustęp  1 

Holenderskiego  Kodeksu  Cywilnego,  nie  znajdują  zastosowania,  jeżeli  Spółka  jest  członkiem  grupy  i 

regulacje  art.  2:396  ustęp  6  zdanie  1  lub  art.  2:403  Holenderskiego  Kodeksu  Cywilnego  stosuje  się 

względem Spółki.  

ARTYKUŁ 29 PUBLIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

29.1   Spółka zobowiązana jest do opublikowania Rocznego Sprawozdania Finansowego w ciągu ośmiu dni od 

ich  zatwierdzenia.  Obowiązek  publikacji  zostanie  spełniony  z  chwilą  złożenia  sprawozdań  w  pełnym 

brzmieniu w  języku  holenderskim,  a  jeżeli wersja w  języku  holenderskim  nie  istnieje, we  francuskiej, 

niemieckiej  lub  angielskiej  wersji  językowej,  w  rejestrze  handlowym.  Na  sprawozdaniu  złożonym 

zgodnie  z  powyższą  instrukcją  winna  widnieć  data  jego  zatwierdzenia.  Wymagana  jest  również 

publikacja  sprawozdania  finansowego w każdym państwie, w którym Akcje  Spółki  są dopuszczone do 

obrotu na Rynku Regulowanym.  

29.2   Jeżeli Roczne Sprawozdanie Finansowe nie zostanie zatwierdzone w ciągu dwóch miesięcy po upływie 

ustawowego terminu, zarząd niezwłocznie spowoduje publikację Rocznego Sprawozdania Finansowego 

w  trybie  określonym  w  ustępie  1  powyżej.  Wówczas  na  Rocznym  Sprawozdaniu  Finansowym  winna 

widnieć wzmianka, że nie zostało ono jeszcze zatwierdzone.  

29.3   Obowiązek publikacji w  tym samym trybie oraz  tej  samej wersji  językowej dotyczy  również  rocznego 

raportu  z  działalności  Spółki  oraz  informacji  dodatkowych,  których  dołączenie  do  sprawozdania 

wymagane  jest zgodnie z art. 2:392 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. Poza  informacjami, o których 

mowa w art.  2:392 ustęp 1 podpunkty  (a),  (c),  (f)  i  (g) Holenderskiego Kodeksu Cywilnego,  powyższy 

zapis nie ma zastosowania, jeżeli dokumenty zostały złożone w siedzibie Spółki wskazanej w rejestrze i 

udostępnione  do  wglądu,  a  kopie  całości  dokumentów  lub  ich  fragmentów mogą  zostać  wydane  na 

życzenie po uiszczeniu kosztów ich sporządzenia, a Spółka zgłosi to w rejestrze handlowym.  

ARTYKUŁ 30 ZYSKI  

30.1   Po uzyskaniu zgody rady nadzorczej zarząd określi,  jaka część zysku – dodatniego salda wskazanego w 

rachunku zysków i strat – zostanie zatrzymana w Spółce. Po odjęciu części zatrzymanej, pozostała część 

zysku,  o  ile  taka  wystąpi,  będzie  pozostawiona  do  dyspozycji  Walnego  Zgromadzenia.  Walne 

Zgromadzenie może podjąć decyzję w przedmiocie zatrzymania całości  lub części  tej pozostałej kwoty 
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zysku. Uchwała w  sprawie wypłaty dywidendy  zostanie poddana pod głosowanie  jako odrębny punkt 

porządku obrad.  

30.2   Spółce przysługuje prawo do dokonania podziału zysku jedynie w takim zakresie, w jakim kapitał własny 

przekracza  wpłacony  kapitał  powiększony  o  rezerwy,  których  utrzymanie  wymagane  jest  przepisami 

prawa.  

30.3   Dywidenda  zostanie  wypłacona  po  zatwierdzeniu  Rocznego  Sprawozdania  Finansowego,  z  którego 

wynikać będzie, że wypłata dywidendy jest możliwa.  

30.4   Na  wniosek  zarządu,  który  wymaga  zatwierdzenia  przez  radę  nadzorczą,  Walne  Zgromadzenie 

zdecyduje  co  najmniej  o:  (i)  sposobie  wypłaty  ‐  w  przypadku  dokonywania  płatności  w  gotówce;  (ii) 

dacie; oraz (iii) adresie lub adresach miejsc, w których będzie miała miejsce wypłata dywidendy.  

30.5   Zarządowi  przysługuje  prawo,  pod  warunkiem  wyrażenia  zgody  przez  radę  nadzorczą,  do  podjęcia 

decyzji w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, z uwzględnieniem zastrzeżenia, o którym 

mowa w ustępie 2 powyżej, na podstawie śródrocznego zestawienia aktywów i pasywów.  

30.6   Bilans  śródroczny  powinien  odzwierciedlać  stan  aktywów  i  pasywów  na  dzień  przypadający  nie 

wcześniej niż pierwszego dnia trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc publikacji uchwały o podziale 

zysku.  Zostanie  on  sporządzony  zgodnie  z  ogólnie  przyjętą  metodologią  wyceny.  Kwoty,  których 

zatrzymanie wymagane  jest przepisami prawa, będą uwzględnione w powyższym bilansie. Śródroczne 

zestawienie  aktywów  i  pasywów  wymaga  podpisu  wszystkich  członków  zarządu;  w  razie  braku 

któregokolwiek z podpisów, należy go odnotować i podać jego przyczyny.  

30.7   Spółka złoży śródroczne zestawienie aktywów i pasywów w rejestrze handlowym w ciągu ośmiu dni od 

dnia publikacji uchwały o podziale zysku.  

30.8   Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, z uwzględnieniem zastrzeżenia, o którym mowa w ustępie 

2 powyżej, na wniosek zarządu oraz pod warunkiem zatwierdzenia tego wniosku przez radę nadzorczą, 

w sprawie podziału zysku z rezerwy, której utrzymanie nie jest wymagane przepisami prawa.  

30.9   Płatności gotówkowe związane z Akcjami, o  ile dywidenda  jest płatna poza terytorium Holandii, będą 

dokonywane w walucie oraz zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami państwa, w którym Akcje 

zostały  dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym.  Jeżeli waluta  ta  jest  inna niż  prawny  środek 

płatniczy w Holandii, kwoty do wypłaty podlegają przeliczeniu według kursu wymiany określonego przez 

zarząd na koniec dnia poprzedzającego podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o podziale zysku 

stosownie do art. 30.1. Jeżeli w dacie wymagalności płatności dywidendy Spółka nie będzie w stanie, z 

przyczyn  politycznych  lub  innych  nadzwyczajnych  okoliczności  leżących  poza  jej  kontrolą,  wypłacić 

dywidendy poza Holandią  lub w danej walucie obcej,  zarząd upoważniony  jest do określenia, w  jakim 

zakresie płatności  zostaną dokonane w walucie obowiązującej w Holandii, oraz w którym miejscu  lub 

miejscach  w  Holandii  płatności  będą  realizowane.  W  takim  przypadku  postanowienia  zawartego  w 

pierwszym zdaniu niniejszego ustępu nie stosuje się.  

30.10   Na  wniosek  zarządu  oraz  pod  warunkiem  zatwierdzenia  tego  wniosku  przez  radę  nadzorczą, Walne 

Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub podziału zysku z rezerwy, której 

utrzymanie nie jest wymagane przepisami prawa, w całości lub części, w formie Akcji Spółki.  

30.11  Roszczenie Akcjonariusza z tytułu podziału zysku wygasa po upływie lat pięciu.  
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30.12  W celu wyliczenia kwoty, która może być rozdysponowana w ramach podziału zysku, należy wyłączyć 

Akcje własne Spółki.  

 

ROZDZIAŁ IX WALNE ZGROMADZENIA   

ARTYKUŁ 31 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE   

31.1   Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego 

Spółki.  

31.2   Porządek obrad na powyższym zgromadzeniu obejmuje między innymi następujące kwestie:  

a. roczne sprawozdanie z działalności;  

b. zatwierdzenie Rocznego Sprawozdania Finansowego;  

c. omówienie istotnych zmian dotyczących ładu korporacyjnego;  

d. omówienie zasad wynagradzania członków zarządu;  

e. udzielenie  absolutorium  członkom  zarządu  z  wykonania  przez  nich  obowiązków  w  minionym 

roku obrotowym;   

f. omówienie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej;  

g. udzielenie  absolutorium  członkom  rady nadzorczej  ze  sprawowania nadzoru w minionym  roku 

obrotowym;  

h. zasady dotyczące rezerw i wypłaty dywidendy;  

i. zatwierdzenie zasad podziału zysku;  

j. powołanie pracowników na wakujące stanowiska;  

k. pozostałe  wnioski  zgłoszone  przez  radę  nadzorczą,  zarząd  lub  Akcjonariuszy  lub  inne  osoby 

reprezentujące  samodzielnie  lub  łącznie  co  najmniej  jedną  setną  wyemitowanego  kapitału 

Spółki, zgodnie z procedurą określoną w art. 33.  

ARTYKUŁ 32 POZOSTAŁE WALNE ZGROMADZENIA  

32.1   W ciągu trzech miesięcy od stwierdzenia przez zarząd możliwości obniżenia kapitałów własnych Spółki 

do kwoty równej lub niższej niż połowa opłaconego kapitału, odbędzie się Walne Zgromadzenie w celu 

omówienia działań, których podjęcie może się okazać konieczne w takim przypadku.  

32.2   Z zastrzeżeniem postanowień art. 31.1 i 32.1 Walne Zgromadzenia zwołuje się tak często, jak zostanie to 

uznane za konieczne przez zarząd, radę nadzorczą lub Akcjonariuszy i Posiadaczy Kwitów Depozytowych 

reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą wyemitowanego kapitału, zwanych dalej „Wnioskującymi 

Akcjonariuszami”.  

 

ARTYKUŁ 33 ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA. PORZĄDEK OBRAD  

33.1   Walne  Zgromadzenia  zwołuje  zarząd,  rada  nadzorcza  lub  Wnioskujący  Akcjonariusze.  Wnioskujący 

Akcjonariusze upoważnieni są do zwołania Walnego Zgromadzenia samodzielnie, o ile istnieją dowody 

na  to,  że  zgłosili  oni  pisemny  wniosek  do  zarządu  o  zwołanie  Walnego  Zgromadzenia,  wskazujący 

sprawy  wymagające  omówienia,  a  zarząd  nie  podjął  stosownych  kroków  w  celu  zwołania  Walnego 

Zgromadzenia  w  ciągu  dziesięciu  tygodni  od  daty  wniosku.  Pisemne  wnioski  Wnioskujących 
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Akcjonariuszy mogą  być  przesłane  drogą  elektroniczną. Wnioski  powinny  spełniać warunki  określone 

przez zarząd, które to wymogi powinny być opublikowane na stronie internetowej Spółki.  

33.2   Zgromadzenia  zwołuje  się  nie  później  niż  na  czterdzieści  dwa  dni  przed  datą  odbycia  Walnego 

Zgromadzenia.  

33.3   Zawiadomienie  o  zwołaniu  Walnego  Zgromadzenia  powinno  wskazywać  sprawy  objęte  porządkiem 

obrad. Kwestie, które nie  zostały uwzględnione w zawiadomieniu o  zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 

mogą być ogłoszone zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule.  

33.4   Porządek  obrad  zawiera  także  sprawy,  które  mogą  być  zgłoszone  przez  zarząd  lub  radę  nadzorczą. 

Ponadto porządek obrad zawiera sprawy zgłoszone na piśmie  lub za pomocą elektronicznych środków 

przekazu, z zastrzeżeniem dopełnienia wymogów określonych  

w ustępie 1 powyżej, wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na sześćdziesiąt dni przed datą Walnego Zgromadzenia, 

przez  jedną  lub  więcej  osób  uprawnionych  do  wzięcia  udziału  w  Walnym  Zgromadzeniu, 

reprezentujących  samodzielnie  lub  łącznie  co  najmniej  jedną  setną  wyemitowanego  kapitału  lub 

będących w posiadaniu Akcji Spółki o wartości co najmniej pięćdziesięciu milionów euro (50.000.000 €) 

skalkulowanej zgodnie z urzędową cedułą giełdową obowiązującą na właściwym Rynku Regulowanym. 

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.  

33.5   W sprawach, w których Walnemu Zgromadzeniu służy prawo do zatwierdzenia, zarząd i rada nadzorcza 

poinformują  Walne  Zgromadzenie  w  formie  okólnika  o  wszystkich  okolicznościach  istotnych  dla 

uzyskania zatwierdzenia, udzielenia delegacji lub upoważnienia.  

33.6   Każde zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz wszelkie zawiadomienia skierowane do 

Akcjonariuszy  oraz  Posiadaczy  Kwitów  Depozytowych  zostaną  przekazane  przez  zarząd  lub  radę 

nadzorczą. Zawiadomienia o zwołaniu lub inne zawiadomienia będą przekazywane w sposób dozwolony 

prawem (w tym za pomocą elektronicznych środków przekazu).  

 

ARTYKUŁ 34 MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA  

34.1  Walne  Zgromadzenia  odbywają  się  w  Amsterdamie,  Rotterdamie  lub  Haarlemmermeer  (Schiphol). 

Walne  Zgromadzenie  może  także  odbyć  się  w  innym  miejscu;  w  takim  jednak  przypadku  podjęcie 

ważnych uchwał jest możliwe, o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały wyemitowany 

kapitał Spółki. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia musi zawierać informacje o miejscu, 

w którym się ono odbędzie.  

ARTYKUŁ 35 NIEPRAWIDŁOWE ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA  

35.1  Ważne  uchwały  dotyczące  spraw,  które  nie  zostały  umieszczone  w  porządku  obrad  zawartym  w 

zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub których ogłoszenie nie odbyło się w wymaganym 

trybie lub w wymaganym terminie, mogą zostać podjęte wyłącznie w drodze jednogłośnego głosowania 

na Walnym Zgromadzeniu, na którym reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał Spółki.  

35.2  Jeżeli termin na zwołanie Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 33.2, był krótszy lub jeżeli nie 

doszło do  zwołania Walnego  Zgromadzenia,  podjęcie ważnych uchwał  jest możliwe,  o  ile  na Walnym 

Zgromadzeniu reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał Spółki.  
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ARTYKUŁ 36 PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA  

36.1  Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez radę nadzorczą.  

36.2  Jeżeli  nie  został  wyznaczony  przewodniczący  Walnego  Zgromadzenia  w  trybie,  o  którym  mowa  w 

ustępie 1 powyżej, wówczas przewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie.  

 

ARTYKUŁ 37 PROTOKÓŁ Z OBRAD  

37.1  Protokół  z  obrad  Walnego  Zgromadzenia  sporządza  sekretarz  wyznaczony  przez  przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia.  

37.2  Protokół  z Walnego  Zgromadzenia  zostanie  udostępniony  Akcjonariuszom  na  żądanie  nie  później  niż 

trzy miesiące po zakończeniu Walnego Zgromadzenia; Akcjonariusze mogą odnieść się do niego w ciągu 

kolejnych trzech miesięcy.  

37.3  Protokół  wymaga  zatwierdzenia  i  podpisania  przez  przewodniczącego  i  sekretarza  Walnego 

Zgromadzenia.  

37.4  Przewodniczący Zgromadzenia  lub osoba, na której wniosek zwołano Walne Zgromadzenie podejmuje 

decyzję w przedmiocie sporządzenia aktu notarialnego z obrad tego gremium. Protokół w formie aktu 

notarialnego wymaga kontrasygnaty przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

 

ARTYKUŁ 38 PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE AKCJONARIUSZOM NA WALNYM ZGROMADZENIU. UDZIAŁ OSÓB TRZECICH  

38.1   Każdy  Akcjonariusz  uprawniony  do  wykonywania  prawa  głosu  oraz  każdy  użytkownik  lub  zastawnik 

uprawniony do wykonywania prawa głosu może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, zabierać głos i 

wykonywać przysługujące mu prawa głosu.  

38.2  Jeżeli  prawo  głosu  z  Akcji  zostało  przyznane  użytkownikowi  lub  zastawnikowi,  Akcjonariusz,  którego 

Akcje  zostały  w  powyższy  sposób  obciążone,  jest  także  uprawniony  do  uczestnictwa  w  Walnym 

Zgromadzeniu oraz do zabierania na nim głosu.  

38.3  Nadto, Posiadacze Kwitów Depozytowych są uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz 

do zabierania na nim głosu.  

38.4  W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz lub jego pełnomocnik zobowiązani są do 

podpisania  listy  obecności  i  podania  swojej  nazwy  (imienia  i  nazwiska)  oraz  liczby  głosów,  do 

wykonywania których są uprawnieni na Walnym Zgromadzeniu oraz, w razie gdy w zgromadzeniu bierze 

udział pełnomocnik, do wpisania nazwy (imienia i nazwiska) mocodawcy.  

38.5  Osobami upoważnionymi do głosowania  i uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu są podmioty, które: 

(i) na dzień określony przez zarząd są Akcjonariuszami lub są uznane za Akcjonariuszy według stanu na 

dwadzieścia  osiem dni  przed  dniem Walnego  Zgromadzenia,  przy  czym dzień  ten  zwany  będzie  dalej 

„Dniem Odniesienia” oraz (ii) są ujawnione w tym charakterze w rejestrze wskazanym przez zarząd (lub 

w  jednej  lub  więcej  częściach  rejestru),  zwanym  dalej  „Rejestrem”,  niezależnie  od  tego,  kto  jest 

Akcjonariuszem  lub  osobą  uznaną  za  Akcjonariusza  na  dzień  Walnego  Zgromadzenia,  jeśli  wyłączyć 

wymóg  Dnia  Odniesienia.  Powyższe  zawiadomienie  musi  zawierać  nazwisko  osoby,  o  której  mowa 

powyżej  oraz  liczbę  Akcji  uprawniających  ją  do  uczestniczenia  w  Walnym  Zgromadzeniu.  Do 

zawiadomienia  należy  dołączyć  (zależnie  od  okoliczności)  pisemne  zaświadczenie  wydane  przez 
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instytucję  finansową stowarzyszoną z  ICC potwierdzające, że  liczba Akcji podana w zaświadczeniu  jest 

objęta zdeponowanym u niej zbiorowym odcinkiem Akcji, oraz że osoba wymieniona w zaświadczeniu 

jest beneficjentem zdeponowanego odcinka zbiorowego tych Akcji.  

38.6  Postanowienia  punktu  (iii)  powyżej,  dotyczące  zawiadomienia  dostarczonego  Spółce,  stosuje  się 

odpowiednio do pełnomocnika Akcjonariusza lub osoby uznanej za Akcjonariusza.  

38.7  Zawiadomienie  o  zwołaniu  Walnego  Zgromadzenia  powinno  wskazywać  Dzień  Odniesienia,  miejsce 

zgromadzenia, opis procedury  rejestracyjnej oraz sposób, w  jaki Akcjonariusze  lub Posiadacze Kwitów 

Depozytowych mogą wykonywać swoje prawa.  

38.8  Postanowienie  zawarte  w  ustępie  5  powyżej  stosuje  się  odpowiednio  do  osoby,  której  przysługuje 

prawo użytkowania lub zastawu na jednej lub więcej Akcji, oraz której przysługują prawa zastrzeżone na 

mocy przepisów prawa Posiadaczom Kwitów Depozytowych.  

38.9  Zawiadomienie  o  zwołaniu Walnego  Zgromadzenia  będzie  zawierać  informację  o  miejscu,  w  którym 

należy złożyć zaświadczenie wydane przez instytucję finansową stowarzyszoną z ICC oraz o ostatecznym 

terminie dostarczenia zawiadomienia do zarządu lub złożenia zaświadczenia wydanego przez instytucję 

finansową  stowarzyszoną  z  ICC,  przy  czym  termin  ten  nie może  przypadać  wcześniej  niż  siedem  dni 

przed Walnym Zgromadzeniem.  

38.10  Zawiadomienie o  zwołaniu Walnego Zgromadzenia  zawiera  listę  spraw,  które mają być omówione na 

Walnym Zgromadzeniu oraz inne informacje wymagane prawem.  

38.11  Każda Akcja uprawnia do oddania jednego głosu.  

38.12  Prawa określone w ustępach poprzedzających mogą być wykonywane przez pełnomocnika działającego 

na  podstawie  pisemnego  pełnomocnictwa.  Pełnomocnictwo  oznacza  dowolne  pełnomocnictwo 

przekazane  za  pośrednictwem  standardowych  środków  komunikacji  i  otrzymane  na  piśmie. 

Pełnomocnik może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie po okazaniu pełnomocnictwa.  

38.13  Członkowie rady nadzorczej oraz zarządu posiadają głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu.  

38.14  Udział w Walnym Zgromadzeniu osób innych niż określone powyżej wymaga zgody zarządu.  

 

ARTYKUŁ 39 PODEJMOWANIE UCHWAŁ NA WALNYM ZGROMADZENIU  

39.1  Zarząd  i  rada nadzorcza  przekaże Walnemu  Zgromadzeniu wszystkie  żądane  informacje,  chyba  że  ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z nadrzędnym interesem Spółki. W razie zaistnienia takiego nadrzędnego 

interesu, zarząd oraz rada nadzorcza zobowiązani są umotywować odmowę udostępnienia informacji.  

39.2  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut Spółki  lub 

przepisy prawa wskazują bardziej surowe wymogi w zakresie większości.  

39.3  Jeżeli w głosowaniu dotyczącym osób nie zostanie osiągnięta bezwzględna większość głosów, odbywa 

się drugie wolne głosowanie.  Jeżeli  bezwzględna większość  głosów ponownie nie  zostanie osiągnięta, 

głosowanie  jest  powtarzane  tak  długo,  jak  jedna  z  osób  nie  uzyska  bezwzględnej  większości  lub 

głosowanie odbywa się pomiędzy dwoma osobami i otrzymają one równą liczbę głosów. W przypadku 

ponownych  głosowań  (bez  uwzględnienia  drugiego,  wolnego  głosowania),  głosowanie  odbywa  się 

pomiędzy  osobami,  w  sprawach  których  głosowano  poprzednio  z  wyłączeniem  osoby,  na  którą  w 

ostatnim głosowaniu oddano najmniejszą liczbę głosów. Jeżeli jednak najmniejsza liczba głosów została 
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oddana na więcej niż dwie osoby w poprzednim głosowaniu,  to wówczas  zostanie ustalone w drodze 

losowania,  która  z  tych  dwóch  osób  nie  uczestniczy  w  następnym  głosowaniu. W  przypadku  równej 

liczby głosów przy głosowaniu nad dwoma osobami, zostanie ustalone w drodze losowania, która z nich 

zostanie wybrana.  

39.4  Jeżeli równa liczba głosów zostanie oddana za i przeciw uchwale w sprawie innej niż wybór osób, uznaje 

się, że uchwała nie została przyjęta.  

39.5  Wszystkie  głosowania  odbywają  się  w  formie  ustnej,  chyba  że  przewodniczący  lub  inna  osoba 

uprawniona do głosowania, zażąda przeprowadzenia głosowania na piśmie.  

Głosowanie na piśmie odbywa się przez oddanie głosu na niepodpisanych kartach do głosowania.  

39.6  Głosy wstrzymujące się i nieważne uznaje się za głosy nieoddane.  

39.7   Dopuszcza  się  przeprowadzenie  głosowania  przez  aklamację,  chyba  że  jedna  z  obecnych  osób 

uprawnionych do głosowania zgłosi w tym przedmiocie sprzeciw.  

39.8   Oświadczenie  przewodniczącego  o  podjęciu  uchwały  przez  Walne  Zgromadzenie,  wyrażone  na 

zgromadzeniu,  jest  rozstrzygające.  Powyższe ma  zastosowanie  również w  stosunku do  treści  podjętej 

uchwały,  jeżeli  proponowana  uchwała  nie  została  zgłoszona  na  piśmie.  Jednakże,  jeżeli  przeciwko 

oświadczeniu  przewodniczącego  zostanie  natychmiast  zgłoszony  sprzeciw,  odbędzie  się  nowe 

głosowanie,  jeżeli  tak  zażąda  większość  z  osób  obecnych  i  uprawnionych  do  głosowania,  lub  jeżeli 

głosowanie  nie  odbyło  się  za  pośrednictwem  telefonu  lub  na  piśmie,  gdy  tak  zażąda  osoba  obecna  i 

uprawniona do głosowania. Nowe głosowanie uchyla skutki prawne pierwszego głosowania.  

 

ROZDZIAŁ X ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SPÓŁKI. LIKWIDACJA  

ARTYKUŁ 40 ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SPÓŁKI  

40.1  Uchwała w przedmiocie dokonania zmian w statucie Spółki lub rozwiązania Spółki może zostać podjęta 

wyłącznie na wniosek zarządu, który został zatwierdzony przez radę nadzorczą.  

40.2  Jeżeli  wniosek  o  dokonanie  zmian w  statucie  Spółki  lub  rozwiązanie  Spółki ma  zostać  przedstawiony 

Walnemu  Zgromadzeniu,  stosowna  informacja  zostanie  umieszczona  w  zawiadomieniu  o  zwołaniu 

Walnego  Zgromadzenia.  Ponadto,  jeżeli  wniosek  dotyczy  zmiany  statutu  Spółki,  należy  złożyć 

egzemplarz  wniosku  zawierający  pełny  tekst  wnioskowanej  zmiany  w  siedzibie  Spółki  do  wglądu  dla 

Akcjonariuszy i Posiadaczy Kwitów Depozytowych do chwili zakończenia zgromadzenia.  

 

ARTYKUŁ 41 LIKWIDACJA  

41.1  Jeżeli  Spółka  zostanie  postawiona  w  stan  likwidacji  na  mocy  uchwały  Walnego  Zgromadzenia, 

likwidatorami  staną  się  członkowie  zarządu  rozwiązywanej  Spółki,  chyba  że  Walne  Zgromadzenie 

wyznaczy  inną  osobę  do  sprawowania  tej  funkcji.  Rada  nadzorcza  będzie  sprawować  nadzór  nad 

procesem likwidacji Spółki.  

41.2  W  czasie  likwidacji  Spółki  postanowienia  niniejszego  statutu  stosuje  się  w  najszerszym  możliwym 

zakresie.  

41.3  Majątek  likwidowanej  Spółki  pozostały  po  zaspokojeniu wierzycieli  będzie wypłacony Akcjonariuszom 

proporcjonalnie do całkowitej wartości ich Akcji w kapitale Spółki.  



 

Strona | 249  

41.4  Po  rozwiązaniu  Spółki,  jej  księgi,  akta  i  inne  nośniki  danych  będą  przechowywane  przez  osobę 

wyznaczoną przez likwidatorów przez okres siedmiu lat.  

 

ROZDZIAŁ XI  

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI.  

ARTYKUŁ 42 ZWOLNIENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA  

42.1  Z wyjątkiem działania lub zaniechania, o których mowa w art. 42.3, Spółka zwolni osoby powołane przez 

Walne Zgromadzenie, które są lub były członkami zarządu z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia 

z  tytułu  wszelkich  strat,  a  w  szczególności  zobowiązań,  odszkodowań,  kosztów  (włącznie  z 

uzasadnionymi honorariami prawnymi i wynagrodzeniem ekspertów i konsultantów), opłat, wydatków, 

czynności,  kar  (zarówno  o  charakterze  cywilnym,  administracyjnym  lub  karnym),  kwot  płatnych  w 

wyniku ugody, roszczeń (włącznie z roszczeniami osób trzecich) i żądań, wynikających z jakiegokolwiek 

pozwu  lub  postępowania  dotyczącego  sprawowania  obowiązków  członka  zarządu  lub  pełnienia 

jakiejkolwiek innej funkcji w podmiotach zależnych lub innych przedsiębiorstwach, z którymi Spółka jest 

stowarzyszona w grupie lub obowiązków wykonywanych w innych podmiotach na żądanie Spółki lub w 

związku z piastowanym stanowiskiem.  

42.2  Na  pierwsze  żądanie  i  po  przedstawieniu  dowodów  zadłużenia  Spółka  umożliwi  członkowi  zarządu 

spłatę tych należności.  

42.3  Zwolnienie  z odpowiedzialności  i  obowiązku  świadczenia nie  zostanie  zapewnione członkowi  zarządu, 

jeżeli  w  prawomocnym  wyroku  sądowym  stwierdzono,  że  działanie  lub  zaniechanie  członka  zarządu 

było zamierzone, stanowiło przypadek rażącego niedbalstwa, albo że działanie lub zaniechanie, którego 

dopuścił  się  ten  członek  zarządu  stanowiło  naruszenie  postanowień  art.  2:9  Holenderskiego  Kodeksu 

Cywilnego,  oraz  że  dany  członek  zarządu  nie  jest  uprawiony  do  zwolnienia  z  odpowiedzialności  i 

obowiązku świadczenia w wyniku takiej klasyfikacji czynu,  lub w zakresie w  jakim straty nie podlegają 

pokryciu przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej.  

42.4  Jeżeli  w  prawomocnym wyroku  sądowym  stwierdzono,  że  działanie  lub  zaniechanie  członka  zarządu 

stanowiło  zamierzone  działanie  lub  przypadek  rażącego  niedbalstwa,  oraz  że  zaniechanie,  którego 

dopuścił  się  ten  członek  zarządu  stanowiło  naruszenie  postanowień  art.  2:9  Holenderskiego  Kodeksu 

Cywilnego, i z wyłączeniem przypadku, w którym wydano także prawomocny wyrok, że członek zarządu 

nie  jest zobowiązany do zwrotu płatności, wszystkie płatności uiszczone przez Spółkę w danej sprawie 

będą uważane  za uzasadnione  tak  jak wiele  innych  zaliczek,  a dany członek  zarządu  zwróci powyższe 

zaliczki  Spółce  powiększone  o  kwotę  odsetek  ustawowych  od  daty,  w  której  dana  zaliczka  będzie 

poczytywana za wypłaconą.  

42.5  Z  wyjątkiem  przypadku,  gdy  w  prawomocnym  wyroku  sądowym  stwierdzono,  że  działanie  lub 

zaniechanie  członka  rady  nadzorczej  stanowiło  zamierzone  działanie  lub  przypadek  rażącego 

niedbalstwa,  oraz  że  działanie  lub  zaniechanie,  którego  dopuścił  się  ten  członek  rady  nadzorczej 

stanowiło  naruszenie  postanowień  art.  2:9  Holenderskiego  Kodeksu  Cywilnego,  Spółka  zwolni  każdą 

osobę  powołaną  przez  Walne  Zgromadzenie,  która  jest  lub  była  członkiem  rady  nadzorczej  z 

odpowiedzialności  i  obowiązku  świadczenia  z  tytułu  wszelkich  strat,  a  w  szczególności  zobowiązań, 
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odszkodowań, kosztów (włącznie z uzasadnionymi honorariami prawnymi i wynagrodzeniem ekspertów 

i konsultantów), opłat, wydatków, czynności, kar  (zarówno o charakterze cywilnym, administracyjnym 

lub karnym), kwot płatnych w wyniku ugody, roszczeń (włącznie z roszczeniami osób trzecich) i żądań, 

wynikających z jakiegokolwiek pozwu lub postępowania dotyczącego sprawowania obowiązków członka 

rady  nadzorczej  lub  pełnienia  jakiejkolwiek  innej  funkcji  w  podmiotach  zależnych  lub  innych 

przedsiębiorstwach,  z  którymi  Spółka  jest  stowarzyszona w grupie  lub obowiązków wykonywanych w 

innych podmiotach na żądanie Spółki lub w związku z piastowanym stanowiskiem.  

42.6  Postanowienia  ustępów  2,  3  oraz  4  powyżej  stosuje  się  odpowiednio  do  zwolnienia  członków  rady 

nadzorczej z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia.  

42.7  Niezależnie od postanowień art. 17.3 oraz 18.5 statutu Spółki, komisja złożona z dwóch członków rady 

nadzorczej, powołana przez radę nadzorczą dla każdego konkretnego przypadku, zajmie się wdrożeniem 

regulacji zawartych w ustępach poprzedzających. Członkowie rady nadzorczej osobiście zainteresowani 

sprawą,  objętą  danym  postępowaniem,  nie  wejdą w  skład  komisji.  Uchwała  komisji  jest  wiążąca  dla 

Spółki.  

42.8  Uchwały  dotyczące  zwolnienia  z  odpowiedzialności  i  obowiązku  świadczenia  określone 

postanowieniami  niniejszego  statutu  zostaną  uwzględnione  w  Rocznym  Sprawozdaniu  Finansowym  i 

zostaną  uznane  za  zatwierdzone  (oraz,  jeżeli  będzie  to  konieczne,  ratyfikowane),  chyba  że  Walne 

Zgromadzenie postanowi inaczej.  

42.9  Spółka  może  wykupić  polisę  ubezpieczeniową  na  rzecz  osób,  które  mogą  zostać  pociągnięte  do 

odpowiedzialności, o której mowa powyżej.  
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8.4. Warunki Emisji Obligacji 

W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszego  Memorandum  a  Warunkami  Emisji,  decydujące 

znaczenie ma treść Warunków Emisji. 

 

Załącznik  do  Memorandum  Informacyjnego  sporządzonego  w  związku  z  ofertą  publiczną  obligacji  serii  P 

RONSON EUROPE N.V. z siedzibą w Rotterdamie 

 

 

 

 

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI 

SERII P 

EMITOWANYCH PRZEZ: 

RONSON EUROPE N.V. 

Z SIEDZIBĄ W ROTTERDAMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy  dokument  (zwany dalej:  „Warunkami  Emisji”),  określa  prawa  i  obowiązki  emitenta  i obligatariuszy 

wynikające z obligacji (dalej zwanych: „Obligacjami”), których emitentem jest spółka pod firmą: 
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Ronson  Europe  N.V.  z  siedzibą  w  Rotterdamie,  Holandia,  Weena  210‐212,  wpisaną  do rejestru 

przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Izbę  Handlową  w  Rotterdamie  pod  nr  24416758,  z kapitałem 

zakładowym w wysokości 5.447.200,00 EUR opłaconym w całości (dalej zwany: „Emitentem”). 

1. DEFINICJE: 

1.1.  „Agent  Kalkulacyjny”  oznacza  spółkę  Michael/Ström  Dom  Maklerski  spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; 

1.2.  „Cena Emisyjna” oznacza cenę nabycia jednej Obligacji określoną w pkt 5.2 Warunków Emisji; 

1.3. „Data Badania” oznacza ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego; 

1.4. „Depozyt”  oznacza  depozyt  papierów  wartościowy  prowadzony  przez  KDPW  zgodnie  z przepisami 

Ustawy o Obrocie, w którym na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW rejestrowane są 

Obligacje; 

1.5. „Dług  Netto”  oznacza  łączną  wartość  bilansową  skonsolidowanych  oprocentowanych  zobowiązań 

Grupy – w tym wartość kredytów, pożyczek oprocentowanych, wyemitowanych obligacji, weksli oraz 

innych papierów dłużnych, pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz o środki pieniężne 

zdeponowane  na  rachunkach  powierniczych  przez  klientów  nabywających  lokale  w  inwestycjach 

prowadzonych  przez  Grupę  Emitenta  księgowane  w pozostałych  krótkoterminowych  aktywach 

finansowych; 

1.6. „Dzień Emisji” oznacza w  stosunku do dowolnej Obligacji  dzień, w którym po  raz pierwszy prawa z 

takiej Obligacji zostaną zarejestrowane w Depozycie; 

1.7. „Dzień  Płatności”  oznacza  każdy Dzień  Płatności Odsetek,  Dzień Wykupu  lub Dzień Wcześniejszego 

Wykupu; 

1.8. „Dzień  Płatności  Odsetek”  oznacza  ostatni  dzień  danego  Okresu  Odsetkowego  lub  Dzień 

Wcześniejszego Wykupu; 

1.9. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień, w którym KDPW prowadzi normalną działalność operacyjną; 

1.10. „Dzień Ustalenia Praw” oznacza: szósty Dzień Roboczy przed danym Dniem Płatności lub odpowiedni 

dzień,  który  zgodnie  z  aktualnymi  regulacjami  KDPW  jest  uważany  jako  dzień,  w  którym  zostaje 

określony  stan  posiadania  Obligacji,  w  celu  ustalenia  podmiotów  oraz  osób  uprawnionych  do 

otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji w Dniu Płatności; 

1.11. „Dzień Wcześniejszego Wykupu” oznacza dzień, o którym mowa w pkt 13.2 Warunków Emisji; 

1.12. „Dzień Wykupu" oznacza dzień, o którym mowa w pkt 13.1 Warunków Emisji; 

1.13. „Emisja" oznacza emisję publiczną Obligacji; 

1.14. „Formularz Zapisu” oznacza zapis Subskrybenta na Obligacje; 

1.15. „GPW” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; 

1.16. „Grupa  Emitenta”  oznacza  Emitenta  oraz  podmioty  zależne  od  Emitenta,  nad  którymi  Emitent 

posiada  bezpośrednią  lub  pośrednią  kontrolę  lub  posiada  ponad  50%  udziałów  lub  akcji  takiego 

podmiotu,  a  „kontrola”  oznacza  zdolność  do  kierowania  polityką  finansową  i operacyjną  takiego 

podmiotu w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jego działalności; 

1.17. „Kapitały Własne” oznacza wartość bilansową skonsolidowanego kapitału własnego Grupy ogółem; 
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1.18. „KDPW”  oznacza  spółkę  pod  firmą  Krajowy  Depozyt  Papierów  Wartościowych  S.A.  z siedzibą 

w Warszawie;  

1.19. „Klient  Instytucjonalny” oznacza podmiot,  o  którym mowa w  art.  3  pkt  39b)  lit.  a)  –  h) Ustawy o 

Obrocie; 

1.20. „Klient Indywidualny” oznacza podmiot nie będący Klientem Instytucjonalnym; 

1.21. „Kodeks Spółek Handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.); 

1.22. „Materiały  Informacyjne”  oznacza:  (i)  sporządzone  zgodnie  z  MSSF  roczne  jednostkowe 

sprawozdania  finansowe  Emitenta  oraz  skonsolidowane  sprawozdania  finansowe  Grupy  Emitenta 

wraz z opinią biegłego rewidenta,  zawierające  informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto 

Grupy  i  informacje  niezbędne  do  jego  obliczenia;  oraz  (ii)  sporządzone  zgodnie  z MSSF  okresowe 

skonsolidowane  sprawozdania  finansowe  Grupy  Emitenta,  zawierające  informacje  o  wysokości 

Wskaźnika  Zadłużenia  Netto  Grupy  i  informacje  niezbędne  do  jego  obliczenia  i  (iii),  o  ile  Emitent 

podjął decyzję o ich sporządzeniu, okresowe jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta; 

1.23. „Memorandum  Informacyjne”  oznacza memorandum  Informacyjne  udostępnione  w  trybie  oferty 

publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie w zw. z art. 7 ust. 9 oraz art. 41 Ustawy o Ofercie, 

zgodnie  z  którymi w przypadku o  którym mowa w art.  7  ust.  9 Ustawy o Ofercie,  sporządzone na 

podstawie  Rozporządzenia Ministra  Finansów  z  dnia  8  sierpnia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą 

publiczną  lub  ubieganiem  się  o  dopuszczenie  instrumentów  finansowych  do  obrotu  na  rynku 

regulowanym (Dz.U. z 2013 r. poz. 988); 

1.24. „MSR” oznacza Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; 

1.25. „MSSF” oznacza Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej; 

1.26. „Należność Główna” oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji; 

1.27. „Obligatariusz”  oznacza  posiadacza  Rachunku  Papierów  Wartościowych,  na  którym  zapisane  są 

Obligacje lub osobę wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego 

rachunku jako osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym lub osobę, na 

której rzecz obligacje zapisane są w Rejestrze Sponsora Emisji; 

1.28. „Odsetki”, „Oprocentowanie” oznacza świadczenie, o którym mowa w pkt 17 Warunków Emisji; 

1.29. „Podmiot  Prowadzący  Rachunek”  oznacza  posiadacza  Rachunku  Zbiorczego  lub  podmiot 

prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych, na którym zarejestrowane są Obligacje lub podmiot 

Prowadzący Rejestr Sponsora Emisji; 

1.30. „Podmioty z Grupy” oznacza każdy podmiot należący do Grupy Emitenta; 

1.31. „Podstawa Wcześniejszego Wykupu” oznacza każde ze zdarzeń określone w pkt 14.5 oraz w pkt 15.1 

Warunków Emisji; 

1.32. „Pośrednik Techniczny” podmiot  pełniący  funkcje pośrednika  technicznego w  rozumieniu  regulacji 

KDPW,  który  wystawi  instrukcje  rozrachunkowe  w  ramach  procedury  rozrachunku  transakcji 

zawartych w ramach ofert Obligacji; 

1.33. „PLN”, „zł” oznacza prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej;  



 

Strona | 254  

1.34. „Premia”  oznacza  kwotę  wypłacaną  przez  Emitenta  Obligatariuszowi  w  przypadku,  gdy  Emitent 

wykupi Obligacje danego Obligatariusza przed Dniem Wykupu zgodnie z pkt 16.1 Warunków Emisji; 

1.35.  „Rachunek Obligacji” oznacza Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy; 

1.36. „Rachunek Papierów Wartościowych” oznacza rachunek papierów wartościowych, o którym mowa 

w art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie;  

1.37. „Rachunek Zbiorczy” oznacza rachunek zbiorczy, o którym mowa w art. 8a Ustawy o Obrocie; 

1.38. „Regulacje KDPW” oznacza obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte 

przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo‐rozliczeniowego, w 

szczególności  Regulamin  Krajowego  Depozytu  Papierów  Wartościowych  i Szczegółowe  zasady 

działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych; 

1.39. „Rejestr Sponsora Emisji” oznacza w rozumieniu Regulacji KDPW, prowadzony przez Sponsora Emisji 

rejestr pierwotnych nabywców Obligacji, zawierający zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy o 

Obrocie  w  odniesieniu  do  Subskrybentów  będących  Klientami  Indywidualnymi,  którym  zostaną 

przydzielone Obligacje; 

1.40. „Skorygowana  Wartość  Obligacji”  oznacza  łączną  wartość  nominalną  obligacji  danej  serii 

z wyłączeniem obligacji posiadanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.) oraz 

Obligacji umorzonych; 

1.41. „Sponsor Emisji” oznacza sponsora emisji w rozumieniu Regulacji KDPW, 

1.42. „Stopa Procentowa” oznacza 5,25 proc. w skali roku; 

1.43. „Strona Internetowa Emitenta” oznacza stronę internetową pod adresem www.ronson.pl; 

1.44. „Subskrybent” oznacza podmiot, który złożył zapis na Obligacje, 

1.45. „Szczegółowe Zasady Działania KDPW” oznacza Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych; 

1.46. „Ustawa o Obligacjach” oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 

238); 

1.47. „Ustawa o Obrocie” oznacza ustawę z dnia 29  lipca 2005  r. o obrocie  instrumentami  finansowymi 

(t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.); 

1.48. „Ustawa  o  Ofercie”  oznacza  ustawę  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  ofercie  publicznej  i warunkach 

wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz  o spółkach 

publicznych (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382); 

1.49. „Wskaźnik  Zadłużenia  Netto  Grupy” oznacza  stosunek  łącznej  wartości  Długu Netto  do Kapitałów 

Własnych; 

1.50. „Zadłużenie  Finansowe”  oznacza  każde  oprocentowane  zobowiązanie  do  zwrotu  środków 

pieniężnych (inne niż handlowe) w szczególności wynikające z umowy pożyczki, kredytu, wystawienia 

weksla,  emisji  obligacji  lub  innych  papierów  dłużnych  oraz  zobowiązań  do  zapłaty  wynikających  z 

udzielonego poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu; 

1.51. „Zaświadczenie  Depozytowe”  oznacza  świadectwo  depozytowe  w  rozumieniu  art.  9  Ustawy 

o Obrocie potwierdzające, że Obligacje nim objęte, posiadane przez danego Obligatariusza nie będą 
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przedmiotem  obrotu  do  chwili  utraty  ważności  przez  to  zaświadczenie  albo  jego  zwrotu  przed 

upływem terminu ważności; 

1.52. „Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane i przeprowadzane 

zgodnie  z  Regulaminem  Zgromadzenia  Obligatariuszy  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  Warunków 

Emisji. 

2. STATUS PRAWNY OBLIGACJI (TREŚĆ I FORMA OBLIGACJI) 

2.1. Każda  Obligacja  jest  dłużnym  papierem  wartościowym  na  okaziciela  emitowanym  w serii,  nie 

mającym postaci  dokumentu w  rozumieniu  art.  8  ust.  5 Ustawy  o Obligacjach, w  którym  Emitent 

stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń 

pieniężnych szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, w sposób i terminach tam określonych.  

2.2. Prawa  z  Obligacji  powstają  z  chwilą  dokonania  po  raz  pierwszy  zapisu  Obligacji  na Rachunku 

Papierów  Wartościowych  lub  na  Rachunku  Zbiorczym  lub  w  Rejestrze  Sponsora  Emisji  i  będą 

przysługiwać  osobom  będącym  posiadaczami  Rachunku  Papierów  Wartościowych  oraz  osobom 

wskazanym  przez  posiadacza  Rachunku  Zbiorczego  jako  osoby  uprawnione  z  Obligacji  oraz 

podmiotom wskazanym jako uprawnieni z Obligacji w Rejestrze Sponsora Emisji. 

3. PODSTAWA PRAWNA EMISJI 

3.1. Emisja Obligacji następuje na podstawie: 

3.1.1. przepisów Ustawy o Obligacjach, 

3.1.2. Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 29 czerwca 2016 r., 

3.1.3. Emitent  oświadcza,  że  zgodnie  z  prawem  właściwym  wg  miejsca  swojej  siedziby  posiada 

zdolność do emisji Obligacji. 

4. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI 

4.1. Cel emisji w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 

5. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 

5.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. 

5.2. Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc)) złotych. 

6. WIELKOŚĆ EMISJI 

6.1. W ramach Emisji proponowanych do nabycia jest maksymalnie do 10.000 (dziesięciu tysięcy) Obligacji 

o łącznej wartości nominalnej do 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. 

7. PRÓG EMISJI 

7.1. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 

8. DZIEŃ I MIEJSCE EMISJI 

8.1. Obligacje emitowane są w Dniu Emisji w Warszawie. 

9. TRYB EMISJI 

9.1. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach,  tj. w trybie 

oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o ofercie. 

9.2. Nabycie  Obligacji  od  Emitenta  następuje  poprzez  rozrachunek  transakcji  nabycia  Obligacji  przez 

KDPW  na  podstawie  zgodnych  instrukcji  rozrachunku  wystawionych  przez  Agenta  Emisji 

(w przypadku  Emitenta)  oraz  Podmioty  Prowadzące  Rachunek  (w przypadku  Klientów 
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Instytucjonalnych)  lub  podmiot  prowadzący  Rejestr  Sponsora  Emisji  (w  przypadku  Klientów 

Indywidualnych) w sposób określony w § 11 Szczegółowych zasad działania KDPW.  

10. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 

10.1. Obligacje są zbywalne. 

10.2. Przenoszenie  praw  z  Obligacji  będzie  następować  zgodnie  z  przepisami  Ustawy  o Obrocie 

i Regulacjami  KDPW.  Przenoszenie  praw  z Obligacji  zarejestrowanych w Rejestrze  Sponsora  Emisji 

następować będzie poprzez ich zapisanie na Rachunku Obligacji nabywcy. 

11. FORMA I ZAKRES ZABEZPIECZENIA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA. 

11.1. Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe niezabezpieczone. 

12. ŚWIADCZENIA EMITENTA 

12.1. Emitent, na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, zobowiązuje się do spełnienia 

następujących świadczeń: 

12.1.1. wykupu Obligacji zgodnie z pkt 13– 16Warunków Emisji oraz 

12.1.2. zapłaty Odsetek (Oprocentowania) zgodnie z pkt 17 Warunków Emisji. 

12.1.3. Emitent  będzie  dokonywał  świadczeń,  o  których  mowa  powyżej,  na  rzecz  każdego 

Obligatariusza,  zgodnie  z  Regulacjami  KDPW,  przy  czym  świadczenia  z  obligacji  zapisanych 

w Rejestrze  Sponsora  Emisji  będą  przekazywane  na  rachunki  bankowe  nabywców Obligacji 

wskazane w Formularzu Zapisu. 

13. WYKUP OBLIGACJI 

13.1. Wykup  Obligacji  nastąpi  w  dniu  18  sierpnia  2020  r.  („Dzień Wykupu"),  z  zastrzeżeniem  pkt  13.2 

Warunków Emisji. 

13.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt 14 ‐ 16 Warunków Emisji, w którym 

Obligacje staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”): 

13.2.1. na żądanie Obligatariusza lub  

13.2.2. na żądanie Emitenta.  

13.3. Jeżeli  Dzień  Wykupu  lub  Dzień  Wcześniejszego  Wykupu  przypadnie  na  dzień  niebędący  Dniem 

Roboczym,  wykup  Obligacji  nastąpi  w  pierwszym  Dniu  Roboczym  następującym  odpowiednio  po 

Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu. 

13.4. Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez 

Emitenta  na  rzecz  Obligatariusza  za  każdą  Obligację  Należności  Głównej,  powiększonej  o odsetki 

wyliczone zgodnie z pkt 16.1.1 Warunków Emisji. Istnieje możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu 

wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji. 

13.5. Niezależnie od postanowień powyższych: 

13.5.1. w  razie  likwidacji  Emitenta  wszystkie  Obligacje  podlegają  natychmiastowemu  wykupowi 

z dniem otwarcia likwidacji; 

13.5.2. w  przypadku  połączenia  Emitenta  z  innym  podmiotem,  jego  podziału  lub  przekształcenia 

formy  prawnej,  Obligacje  podlegają  natychmiastowemu  wykupowi,  jeżeli  podmiot,  który 

wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada 

uprawnień do ich emitowania. 
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13.5.3. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. 

14. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA 

14.1. Każdy  Obligatariusz  może  przed  Dniem  Wykupu  żądać  wykupu  posiadanych  przez  Obligatariusza 

Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych poniżej.  

14.2. Pisemne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać doręczone przez Obligatariusza na 

adres  Emitenta  i  podmiotu  prowadzącego  Rachunek  Papierów  Wartościowych  Obligatariusza,  na 

którym będą zapisane Obligacje. W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane w 

Rejestrze  Sponsora  Emisji,  pisemne  żądanie  powinno  zostać  doręczone  także  na  adres  Sponsora 

Emisji. 

14.3. Emitent  ma  prawo  żądać  przedstawienia  świadectwa  depozytowego  lub  innego  dokumentu 

potwierdzającego  fakt  posiadania  Obligacji  przez  Obligatariusza  żądającego  dokonania 

wcześniejszego wykupu. 

14.4. W przypadku, gdy: 

14.4.1. Emitent  będzie  w  zwłoce  z  wykonaniem  w  terminie,  w  całości  lub  części,  zobowiązań 

wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu 

wykupowi. 

14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości  lub części, 

zobowiązań  wynikających  z  Obligacji,  nie  krótszym  niż  3  dni,  Obligatariusz  może  żądać 

wykupu Obligacji. 

14.4.3. Wystąpi  którekolwiek  ze  zdarzeń  wskazanych  w  pkt  14.5  Warunków  Emisji  (Podstawy 

Wcześniejszego  Wykupu),  każdy  Obligatariusz  może  żądać  wykupu  posiadanych  przez 

Obligatariusza Obligacji, w terminie od dnia wystąpienia takiego zdarzenia do upływu 30 dni 

od  dnia,  w  którym  Emitent  zawiadomił  Obligatariuszy  o  wystąpieniu  Podstawy 

Wcześniejszego Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu Emitent zobowiązuje się wykupić w 

terminie  20  dni  od  dnia  złożenia  żądania,  chyba  że  przed  złożeniem  przez  Obligatariusza 

żądania  wcześniejszego  wykupu  stan  faktyczny  stanowiący  zaistniałą  Podstawę 

Wcześniejszego  Wykupu  przestanie  trwać,  a  wszelkie  skutki  prawne  zaistniałej  Podstawy 

Wcześniejszego Wykupu zostaną usunięte, tak jakby Podstawa Wcześniejszego Wykupu nigdy 

nie zaistniała, o czym Emitent zawiadomi obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach 

Emisji 

14.5. Wystąpienie  któregokolwiek  ze  zdarzeń  opisanych  niżej  w  pkt  14.5.1  –  14.5.6  w  okresie  do  dnia 

spełnienia wszystkich świadczeń z Obligacji stanowi Podstawę Wcześniejszego Wykupu: 

14.5.1. Wskaźnik Finansowy 

Wskaźnik Zadłużenia Netto Grupy w Dacie Badania przekroczy poziom 0,80. 

14.5.2. Wycofanie akcji Emitenta 

Wszystkie  akcje  Emitenta,  dopuszczone  do  obrotu  na  GPW  na  Dzień  Emisji,  zostaną 

prawomocnie  wycofane  z obrotu  na  GPW,  chyba  że  przed  wycofaniem  akcji  Emitenta,  w 

zamian  za  wycofywane  z  obrotu  akcje  Emitenta  dotychczasowi  akcjonariusze  Emitenta 

otrzymają dopuszczone do obrotu na GPW akcje innego podmiotu, który przejął całość praw 
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i obowiązków Emitenta, w szczególności związanych z Obligacjami, w związku z połączeniem 

lub przekształceniem Emitenta; 

14.5.3. Postępowanie upadłościowe i układowe 

Zostanie  wydane  prawomocne  orzeczenie  wiążące  Emitenta  stwierdzające  jego 

niewypłacalność  (ii)  zostanie  ogłoszone  postępowanie  naprawcze  lub  ogłoszona  upadłość 

Emitenta  (hol.  failliet  verklaard),  (iii)  przed  Dniem  Wykupu  podjęta  zostanie  skuteczna 

uchwała Walnego Zgromadzenia  lub wydane postanowienie właściwego sądu o rozwiązaniu 

(hol. ontbinding) Emitenta; 

14.5.4. Likwidacja Emitenta 

Zostanie otwarta likwidacja Emitenta; 

14.5.5. Brak zwołania lub odbycia się z winy Emitenta Zgromadzenia Obligatariuszy 

Emitent  nie  opublikował  Zawiadomienia  o  Zwołaniu  Zgromadzenia  w terminie  10  Dni 

Roboczych  od  otrzymania  wniosku  Uprawnionych  Obligatariuszy  o  zwołanie  Zgromadzenia 

Obligatariuszy,  zgodnego  z  pkt  1a)  Regulaminu  Zgromadzenia  Obligatariuszy,  chyba  że 

wniosek taki został cofnięty przez Uprawnionych Obligatariuszy, którzy go złożyli; lub  

Zgromadzenie Obligatariuszy nie odbyło się z winy Emitenta; 

14.5.6. Rynek ASO 

W  przypadku  wprowadzenia  Obligacji  do  obrotu  na  Rynku  ASO  Catalyst,  zostaną  one 

wycofane  z  obrotu  na  tym  rynku  przed  Dniem  Wykupu  na żądanie  Emitenta  bądź  na 

podstawie decyzji GPW lub BondSpot. 

15. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA ZA ZGODĄ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY 

15.1. Każdy  Obligatariusz  może  zażądać  w  trybie  opisanym  w  niniejszym  pkt  15.1  Warunków  Emisji, 

wykupu  posiadanych  przez  takiego  Obligatariusza  Obligacji,  w  przypadku  wystąpienia 

któregokolwiek  ze zdarzeń  wskazanych  poniżej  w  pkt  15.1.1.  ‐15.1.10  Podstawy  Wcześniejszego 

Wykupu), w terminie 60 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o zajściu takiego 

zdarzenia, a Emitent zobowiązany będzie Obligacje wskazane w żądaniu wykupić w terminie 30 dni 

od dnia złożenia żądania pod warunkiem, że Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie, w powyższym 

terminie 60 dni, uchwałę stwierdzającą, że zdarzenie, które miało miejsce będzie stanowić podstawę 

do żądania  przez  Obligatariuszy  wcześniejszego  wykupu,  chyba  że  przed  podjęciem  przez 

Zgromadzenie  Obligatariuszy  uchwały  stwierdzającej,  że  zdarzenie,  które  miało  miejsce  będzie 

stanowić  podstawę  do  żądania  przez  Obligatariuszy  wcześniejszego  wykupu,  stan  faktyczny 

stanowiący  takie  zdarzenie  przestanie  trwać,  a  wszelkie  skutki  prawne  takiego  zdarzenia  zostaną 

usunięte,  tak  jakby  takie  zdarzenie nigdy nie  zaistniało, o  czym Emitent  zawiadomi obligatariuszy, 

w sposób przewidziany w Warunkach Emisji: 

15.1.1. Naruszenie innych umów przez Emitenta 

Jakiekolwiek  Zadłużenie  Finansowe  Emitenta  lub  Podmiotu  z  Grupy  Emitenta,  w łącznej 

kwocie  przekraczającej  równowartość  30.000.000,00  (trzydzieści  milionów)  złotych  lub 

równowartość  tej  kwoty  w  innej  walucie  (przy  zastosowaniu  kursu  średniego  NBP 

obowiązującego  na  datę  zdarzenia)  nie  zostało  spłacone w  terminie  lub w  sposób prawnie 
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skuteczny  zostało  postawione  w  stan  wymagalności  przed  ustalonym  terminem 

wymagalności  takiego  Zadłużenia  Finansowego  z  powodu  zażądania  wcześniejszej  spłaty 

takiego  Zadłużenia  Finansowego  w  wyniku  wystąpienia  przypadku  naruszenia  (dowolnie 

opisanego) i upływu odpowiedniego okresu do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty); 

15.1.2. Egzekucja w stosunku do aktywów 

Jeżeli w odniesieniu do składników majątkowych Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta o 

wartości  stanowiącej  co  najmniej  10  %  wartości  sumy  aktywów  wskazanych  w  ostatnim 

zatwierdzonym  skonsolidowanym  sprawozdaniu  finansowym  Emitenta,  nastąpiło  zajecie 

komornicze  lub została  skierowana egzekucja, która nie została umorzona  lub uchylona  lub 

w jakikolwiek  inny  sposób wstrzymana w  ciągu 120  (stu dwudziestu)  dni  od dnia  uzyskania 

przez,  odpowiednio,  Emitenta  lub  Podmiot  z  Grupy  informacji  o jej  rozpoczęciu,  i  w  razie 

wniesienia  środka  zaskarżenia  nie  została we wskazanym powyżej  terminie wstrzymana do 

czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia; 

15.1.3. Orzeczenia 

Jeżeli  na  skutek  prawomocnych  orzeczeń  lub  ostatecznych  decyzji  administracyjnych  (lub 

decyzji  administracyjnych,  którym  nadano  rygor  natychmiastowej  wykonalności)  Emitent 

zobowiązany  będzie  do  zapłaty  łącznych  kwot  przekraczających  30.000.000,00  (trzydzieści 

milionów)  złotych  lub  równowartość  tej  kwoty  w  innej  walucie  (przy  zastosowaniu  kursu 

średniego  NBP  obowiązującego  na  datę  zdarzenia)  i  nie  dokona  zapłaty  takich  kwot  w 

terminie ich wymagalności;  

15.1.4. Niezgodność z prawem 

Wykonanie  przez  Emitenta  zobowiązań  z  Obligacji  dotyczących  płatności  świadczeń 

pieniężnych z Obligacji stanie się niezgodne z prawem; 

15.1.5. Podział 

Emitent podejmie jakiekolwiek czynności, których celem jest podział Emitenta, po dokonaniu 

którego podmioty powstałe w wyniku jego dokonania nie będą podmiotami zobowiązanymi z 

tytułu Obligacji; 

15.1.6. Zaciągnięcie niedozwolonych zobowiązań 

Emitent lub podmioty z Grupy:  

(i) udzielą  lub  zobowiążą  się  do  udzielenia  jakiejkolwiek  pożyczki  jakiemukolwiek 

podmiotowi  innemu niż  spółki  z Grupy  Kapitałowej,  których  kumulatywna wartość do 

Dnia Wykupu przekracza 10.000.000,00  (dziesięć milionów) złotych  lub  równowartości 

tej kwoty w innej walucie (przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na 

datę zdarzenia), przy czym ograniczenie to nie dotyczy pożyczek do spółek celowych lub 

podmiotów  będących  współudziałowcami  w  spółkach  celowych,  które  to spółki  są 

powiązane  z  Emitentem  oraz  są  odpowiedzialne  za  projekty  prowadzone  przez 

Emitenta,  pod  warunkiem,  że  środki  z  pożyczki  zostaną  przeznaczone  na  projekt 

prowadzony wspólnie z Emitentem;  
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(ii) poręczą lub zobowiążą się do poręczenia zobowiązania jakiegokolwiek podmiotu innego 

niż  spółki  z  Grupy  Kapitałowej,  których  wartość  w którymkolwiek  momencie  do Dnia 

Wykupu  przekroczy  10.000.000,00  (dziesięć  milionów)  złotych  lub równowartości  tej 

kwoty w innej walucie (przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na datę 

zdarzenia),  przy  czym  ograniczenie  to  nie  dotyczy  poręczeń  za zobowiązania  spółek 

celowych  lub podmiotów będących współudziałowcami w spółkach celowych, które  to 

spółki są powiązane z Emitentem oraz są odpowiedzialne za projekty prowadzone przez 

Emitenta,  pod  warunkiem,  że  korzyści  z  poręczonego  zobowiązania  dotyczą  projektu 

prowadzonego wspólnie z Emitentem;  

(iii) zabezpieczą  lub  zobowiążą  się  do  zabezpieczenia  w  inny  sposób  zobowiązania 

jakiegokolwiek  podmiotu  innego  niż  spółki  z  Grupy  Kapitałowej,  których  wartość  w 

którymkolwiek  momencie  do  Dnia  Wykupu  przekroczy  10.000.000,00  (dziesięć 

milionów) złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie (przy zastosowaniu kursu 

średniego  NBP  obowiązującego  na  datę  zdarzenia),  przy  czym  ograniczenie  to  nie 

dotyczy  zabezpieczeń  zobowiązań  spółek  celowych  lub  podmiotów  będących 

współudziałowcami  w  spółkach  celowych,  które  to  spółki  uczestniczą  w realizacji 

projektów  prowadzonych  przez  Emitenta,  pod  warunkiem,  że korzyści  z 

zabezpieczonego zobowiązania dotyczą projektu prowadzonego wspólnie z Emitentem; 

15.1.7. Dokonanie transakcji z podmiotami powiązanymi 

Jeżeli  Emitent  dokona  transakcji,  których  kumulatywna  wartość  do  dnia  wykupu  Obligacji 

przekroczy  10.000.000,00  (dziesięć  milionów)  złotych  lub równowartość  tej  kwoty  w  innej 

walucie  (przy  zastosowaniu  kursu  średniego  NBP  obowiązującego  na  datę  zdarzenia),  z 

akcjonariuszami Emitenta posiadającymi ponad 25% akcji Emitenta (w rozumieniu MSR nr 24) 

lub z podmiotami powiązanymi (w tym z podmiotami kontrolującymi łącznie lub samodzielnie 

w  sposób  pośredni  lub  bezpośredni,  Emitenta)  lub  z zależnymi  od  nich  podmiotami  spoza 

Grupy Emitenta, zobowiązujących Emitenta do: 

i) zapłaty środków pieniężnych takiemu akcjonariuszowi lub podmiotowi lub 

ii) przejęcia zobowiązań takiego akcjonariusza lub podmiotu (bez uwzględnienia transakcji 

w ramach Grupy) lub 

iii) czynności  w  inny  sposób  wpływających  negatywnie  na  sytuację  Emitenta  (w 

szczególności na zdolność obsługi zobowiązań) 

– przy czym powyższe nie dotyczy pożyczek otrzymanych na warunkach nie odbiegających od 

rynkowych przez Emitenta lub podmiot z Grupy od akcjonariuszy Emitenta lub od podmiotów 

powiązanych;  

15.1.8. Rozporządzanie majątkiem 

Jeżeli  Emitent  lub  Podmiot  z  Grupy  dokona,  w ramach  pojedynczej  transakcji  lub  kilku 

transakcji, zbycia  lub rozporządzenia, na rzecz podmiotu spoza Grupy Emitenta,  jakąkolwiek 

częścią swojego majątku o wartości co najmniej 10% skonsolidowanych kapitałów własnych 

Grupy Emitenta, na warunkach rażąco odbiegających, na niekorzyść Emitenta lub Podmiotu z 
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Grupy,  od  powszechnie  obowiązujących  w  obrocie  gospodarczym,  i  w  przypadku  zbycia, 

zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości  rynkowej nie zostanie  (zostaną) 

zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej, 

z  wyłączeniem  rozporządzeń  polegających  na ustanowieniu  zabezpieczeń  w  związku  z 

pozyskaniem finansowania dla działalności Emitenta lub Podmiotu z Grupy; 

15.1.9. Zaprzestanie prowadzenia działalności 

Emitent  zaprzestanie  prowadzenia,  w  całości  lub  istotnej  części,  podstawowej  dla  siebie 

działalności gospodarczej. 

15.1.10. Przesłanki ogłoszenia upadłości 

jeśli  zaistnieją  przesłanki  do  ogłoszenia  upadłości  Emitenta,  przy  czym  łączna  kwota 

wszystkich  przeterminowanych  i  wymagalnych  zobowiązań  Emitenta  z  dowolnego  tytułu 

będzie  nie  niższa  niż  30.000.000,00  (trzydzieści  milionów)  złotych  lub  równowartość  tej 

kwoty  w  innej  walucie  (przy  zastosowaniu  kursu  średniego  NBP  obowiązującego  na  datę 

zdarzenia); lub (ii) jeżeli podjęte zostaną przez Emitenta działania wymagane obowiązującymi 

przepisami prawa (obejmujące m.in. złożenie wniosku lub propozycji albo zwołanie Walnego 

Zgromadzenia) mające na celu zawarcie przez Emitenta układu z jego wierzycielami. 

16. WCZEŚNIEJSZY WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA 

16.1. Emitent  jest  uprawniony  do  wcześniejszego  wykupu  wszystkich  lub  określonej  liczby  Obligacji, 

najwcześniej na koniec dwunastego Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 

16.1.1. Emitent  zawiadamia  Obligatariuszy  o  skorzystaniu  z  prawa  wcześniejszego  wykupu, 

wskazując w takim zawiadomieniu dzień, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu 

Obligacji, tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu; 

16.1.2. Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej 

niż  po upływie  30  (trzydziestu)  dni  od  dnia  zawiadomienia  Obligatariuszy  o  skorzystaniu  z 

prawa wcześniejszego wykupu; 

16.1.3. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę Premii przez Emitenta na rzecz Obligatariusza w Dniu 

Wcześniejszego Wykupu: 

i) 5  PLN  za  każde  1000  PLN  wartości  nominalnej  Obligacji  wykupywanych  w  Dniu 

Płatności Odsetek dla XII okresu odsetkowego, 

ii) 5  PLN  za  każde  1000  PLN  wartości  nominalnej  Obligacji  wykupywanych  w  Dniu 

Płatności Odsetek dla XIII okresu odsetkowego, 

iii) 2,5  PLN  za  każde  1000  PLN  wartości  nominalnej  Obligacji  wykupywanych  w  Dniu 

Płatności Odsetek dla XIV okresu odsetkowego, 

iv) 2,5  PLN  za  każde  1000  PLN  wartości  nominalnej  Obligacji  wykupywanych  w  Dniu 

Płatności Odsetek dla XV okresu odsetkowego, 

17. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE) 

17.1. Płatność Odsetek 

17.1.1. Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia). 

17.1.2. Odsetki będą płatne z dołu, w Dniu Płatności Odsetek.  
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17.1.3. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje 

się do  zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po  tym Dniu Płatności 

Odsetek. 

17.2. Naliczanie odsetek  

17.2.1. Odsetki  będą  naliczane  od  wartości  nominalnej  Obligacji  za  dany  Okres  Odsetkowy 

(zdefiniowany poniżej).  

17.2.2. Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do: 

17.2.3. Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo 

17.2.4. Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 

17.2.5. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia)  i kończy 

14 września 2016 roku (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się 

w  dacie  ostatniego  dnia  poprzedniego  Okresu  Odsetkowego  (z  wyłączeniem  tego  dnia)  i 

kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 

17.2.6. Ustala  się  następujące  okresy  odsetkowe  („Okresy  Odsetkowe”),  które  rozpoczynają  się  i 

kończą się w następujących dniach terminach wskazanych w poniższej tabeli: 

 

Numer  Okresu 

Odsetkowego 

Pierwszy  dzień  danego  Okresu 

Odsetkowego 

Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego 

1.   Dzień Emisji  18 listopada 2016 r. 

2.   18 listopada 2016 r.  18 lutego 2017 r. 

3.   18 lutego 2017 r.  18 maja 2017 r. 

4.   18 maja 2017 r.  18 sierpnia 2017 r. 

5.   18 sierpnia 2017 r.  18 listopada 2017 r. 

6.   18 listopada 2017 r.  18 lutego 2018 r. 

7.   18 lutego 2018 r.  18 maja 2018 r. 

8.   18 maja 2018 r.  18 sierpnia 2018 r. 

9.   18 sierpnia 2018 r.  18 listopada 2018 r. 

10.   18 listopada 2018 r.  18 lutego 2019 r. 

11.   18 lutego 2019 r.  18 maja 2019 r. 

12.   18 maja 2019 r.  18 sierpnia 2019 r. 

13.   18 sierpnia 2019 r.  18 listopada 2019 r. 

14.   18 listopada 2019 r.  18 lutego 2020r. 

15.   18 lutego 2020 r.  18 maja 2020 r. 



 

Strona | 263  

        16.  18 maja 2020 r.  18 sierpnia 2020 r. 

17.2.7. Po  Dniu  Wykupu  Obligacje  nie  są  oprocentowane,  chyba,  że  Emitent  opóźnia  się  ze 

spełnieniem  świadczeń  z  Obligacji.  W  tym  ostatnim  przypadku,  Obligacje  będą 

oprocentowane wg stopy odsetek ustawowych  liczonych za okres od Dnia Wykupu do dnia 

poprzedzającego dzień wykonania płatności świadczeń pieniężnych z Obligacji włącznie. 

17.3. Wysokość Odsetek 

Oprocentowanie Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru: 

O= N x Opr x (LD/365) 

gdzie: 

O  ‐ oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy,  

Opr   ‐ oznacza stopę procentową wynoszącą 5,25 proc. w skali roku,  

N   ‐ oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, 

LD   ‐  oznacza  rzeczywistą  liczbę  dni  w  danym  Okresie  Odsetkowym  (przy  czym 

w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy  kończy  się  z Dniem Wcześniejszego 

Wykupu), 

po zaokrągleniu wyniku  tego obliczenia do  jednego grosza  (przy czym 5/10  i większe części grosza będą 

zaokrąglone w górę). 

18. SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI 

18.1. Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych. 

18.2. Wszelkie płatności z  tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z  tytułu roszczeń wzajemnych 

(chyba  że  takie  potrącenia  były  wymagane  zgodnie  z  prawem)  oraz  będą  dokonywane  z 

uwzględnieniem  przepisów  prawa  obowiązującego  w  dniu  dokonania  płatności.  W  szczególności 

wysokość  Odsetek  może  być  ograniczona  przez  przepisy  określające  wysokość  odsetek 

maksymalnych wynikających z czynności prawnych. 

18.3. Płatności  z  tytułu  Obligacji  dokonywane  będą  za  pośrednictwem  KDPW  i  właściwego  Podmiotu 

Prowadzącego Rachunek zgodnie z Regulacjami KDPW i regulacjami danego Podmiotu Prowadzącego 

Rachunek,  na  rzecz  osób  będących Obligatariuszami w  Dniu  Ustalenia  Praw  poprzedzającym  dany 

Dzień Płatności. 

18.4. Świadczenia z Obligacji nie będą wypłacane Obligatariuszowi w gotówce. Płatności będą uważane za 

należycie dokonane w dacie zlecenia przelewu na rachunek Obligatariusza.  

18.5. W przypadkach  niezależnych  od  Emitenta,  które  uniemożliwią  spełnienie  świadczeń  pieniężnych  z 

Obligacji  zgodnie  z  zasadami  lub w  terminach wynikających z Warunków Emisji  (w szczególności w 

przypadku zmian Regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni 

wolne od pracy, wpływające na działalność  KDPW),  Emitent  ustali  inne Dni Ustalenia  Praw, w  taki 

sposób,  aby  nowe  terminy  były  w  jak  największym  stopniu  zbliżone  do  terminów,  które  ulegną 

zmianie. 

18.6. Emitent  ma  prawo  odmówić  lub  wstrzymać  wypłatę  Obligatariuszowi  Należności  Głównej  lub 

Odsetek, w przypadkach, w których Emitent, uprawniony będzie do złożenia Należności Głównej lub 

Odsetek do depozytu sądowego. 
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18.7. Z  zastrzeżeniem  art.  482  Kodeksu  cywilnego,  Odsetki  nie  podlegają  kapitalizacji  z Należnością 

Główną. 

19. DODATKOWE OBOWIĄZKI EMITENTA 

19.1. Emitent  będzie  publikował  odpowiednie  Materiały  Informacyjne,  zgodnie  z  obowiązującymi 

Emitenta przepisami dotyczącymi przekazywania sprawozdań finansowych przez spółki publiczne w 

terminach określonych w tych przepisach. 

19.2. Emitent  zobowiązuje  się  powiadomić  o wystąpieniu  każdego  ze  zdarzeń  opisanych w pkt  13.5,  pkt 

14.4,  pkt  14.5,  pkt  15.1  Warunków  Emisji,  Obligatariuszy  w  trybie  przewidzianym  dla  publikacji 

Materiałów Informacyjnych w pkt 19.3 Warunków Emisji. 

19.3. Materiały  Informacyjne  oraz  inne  informacje  dla  Obligatariuszy  będą  publikowane  na Stronie 

Internetowej  Emitenta  (w  zakładce:  Relacje  Inwestorskie)  lub  innej,  która  ją  zastąpi,  a  po 

wprowadzeniu  do  obrotu  na  Rynku  ASO,  również  zgodnie  z  regulaminem  Rynku  ASO 

(z uwzględnieniem okoliczności, że Emitent posiada status spółki publicznej). 

20. PRZEDAWNIENIE 

20.1. Roszczenia wynikające z Obligacji, w tym roszczenia o świadczenia okresowe, przedawniają się po z 

upływem 10 lat. 

21. PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA 

21.1. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z 

Obligacjami  spory  poddane  będą  rozstrzygnięciu  sądu  powszechnego  właściwego  miejscowo  dla 

dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

22. ZAWIADOMIENIA 

22.1. Wszelkie  zawiadomienia Emitenta  kierowane do Obligatariuszy,  z  zastrzeżeniem pkt 19 Warunków 

Emisji,  będą  składane  Obligatariuszom  poprzez  publikację  na  Stronie  Internetowej  Emitenta  (w 

zakładce: Relacje Inwestorskie) lub innej, która ją zastąpi. 

22.2. Wszelkie  zawiadomienia  kierowane  przez  Obligatariuszy  do  Emitenta  będą  ważne  o  ile  zostaną 

podpisane  w  imieniu  Obligatariusza  oraz  przekazane  listem  poleconym  lub kurierem  za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres Emitenta. 

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

23.1. W  sprawach  związanych  z  Obligacjami,  spółka  pod  firmą  Michael/Ström  Dom Maklerski  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  działająca  jako  oferujący  i  jako  Agent 

Kalkulacyjny  („Oferujący”)  działa  wyłącznie  jako  pełnomocnik  Emitenta  i  nie  ponosi  żadnej 

odpowiedzialności w  stosunku do Obligatariuszy w zakresie  płatności  przez  Emitenta Odsetek  oraz 

wykupu Obligacji, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji. 

23.2. W  przypadku  gdy  jakiekolwiek  postanowienia  Warunków  Emisji  dotyczące  wypłaty  świadczeń 

pieniężnych  okażą  się  być  sprzeczne  z  Regulacjami  KDPW,  pierwszeństwo  przed  stosowaniem 

postanowień Warunków Emisji w tym zakresie mają odpowiednie Regulacje KDPW. 

23.3. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane przez Emitenta na Stronie Internetowej Emitenta 

w  wykonaniu  przepisów  Ustawy  o  Obligacjach,  Emitent  jest  zobowiązany  przekazywać  w  postaci 
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drukowanej  do Oferującego.  Oferujący  będzie  je  przechowywał  do czasu  upływu  przedawnienia 

roszczeń wynikających z Obligacji. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI 

 

Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy 

1. ZWOŁYWANIE ZGROMADZENIA 

1.1. Zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane jest przez Emitenta z własnej inicjatywy lub na pisemny lub 

złożony  w  formie  elektronicznej  na  adres  relacje@ronson.pl  wniosek  Obligatariusza  lub 

Obligatariuszy  posiadających  łącznie  co  najmniej  10%  Skorygowanej  Wartości  Obligacji  na  dzień 

zgłoszenia  Emitentowi  żądania  zwołania  Zgromadzenia  Obligatariuszy  („Uprawnieni 

Obligatariusze”). Wniosek powinien  zawierać wskazanie  jednego albo wielu  ze  zdarzeń, o których 

mowa  w  pkt  15.1  Warunków  Emisji,  w  związku  z  którymi  składany  jest  wniosek,  wraz  z 

uzasadnieniem. Uprawnieni Obligatariusze mogą w tym celu wykorzystać wzór wniosku o zwołanie 

Zgromadzenia  Obligatariuszy  stanowiący  Załącznik  1A  do  niniejszego  Regulaminu  Zgromadzenia 

Obligatariuszy). Do wniosku o  zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy Uprawnieni Obligatariusze  są 

obowiązani  dołączyć  Zaświadczenia  Depozytowe  potwierdzające,  że  są  Uprawnionymi 

Obligatariuszami.  

1.2. Emitent jest zobowiązany do publikacji, w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania odpowiedniego 

wniosku  złożonego  przez  Uprawnionych  Obligatariuszy,  na  Stronie  Internetowej  Emitenta 

zawiadomienia  wskazującego  datę,  godzinę  i  miejsce  rozpoczęcia  obrad,  porządek  obrad 

Zgromadzenia  Obligatariuszy  oraz  informację  o  miejscu  złożenia  Zaświadczenia  Depozytowego 

(„Zawiadomienie o Zwołaniu Zgromadzenia”). 

1.3. Data publikacji przez Emitenta Zawiadomienia o Zwołaniu Zgromadzenia  stanowi „Dzień Zwołania 

Zgromadzenia”. 

1.4. Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się w Warszawie, nie wcześniej niż 21 dni od Dnia Zwołania 

Zgromadzenia.  Dokładny  czas  i  miejsce  Zgromadzenia  Obligatariuszy  zamieszczone  zostanie  w 

Zawiadomieniu o Zwołaniu Zgromadzenia. 

2. PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU 

2.1. Prawo  do  uczestniczenia  w  Zgromadzeniu  Obligatariuszy  przysługuje  Obligatariuszowi,  który 

najpóźniej  na  7  dni  przed  terminem  Zgromadzenia  Obligatariuszy  złożył  u  Emitenta  (na  adres 

wskazany  w  Zawiadomieniu  o  Zwołaniu  Zgromadzenia)  Zaświadczenie  Depozytowe.  Termin 

ważności  Zaświadczenia  Depozytowego  powinien  upływać  najwcześniej  z  końcem  dnia,  na  który 

zostało zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy.  

2.2. Emitent przez co najmniej trzy pełne dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy 

udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu 

Obligatariuszy, zawierającą informacje, o których mowa w art. 56 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Każdy 

Obligatariusz ma prawo przeglądać  listę, żądać odpisu  listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia 

lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. 

2.3. Osoba  reprezentująca  Obligatariusza  będącego  osobą  prawną  lub  jednostką  nieposiadającą 

osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w 

imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
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Sądowego (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a 

i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1142 

ze  zm.))  lub  z  innego  odpowiedniego  rejestru,  wydany  nie  wcześniej  niż  miesiąc  przed  Dniem 

Zgromadzenia  Obligatariuszy),  do  którego  dany  Obligatariusz  jest  wpisany,  lub  inny  dokument 

stwierdzający  bez  uzasadnionych  wątpliwości,  że  dana  osoba  jest  upoważniona  do  działania  w 

imieniu danego Obligatariusza.  

2.4. Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować  jako 

pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem 

nieważności  przez Obligatariusza/  osoby  upoważnione  do  reprezentowania Obligatariusza według 

przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydanego nie wcześniej niż miesiąc przed 

Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany. 

2.5. Oprócz  Obligatariuszy  w  Zgromadzeniu  Obligatariuszy  mogą  brać  udział  członkowie  organów 

Emitenta,  pełnomocnicy  i  prokurenci  Emitenta,  doradcy  Emitenta  oraz  doradcy  Obligatariuszy. 

Osobom  tym  przysługuje  prawo  wypowiadania  w  sprawach  będących  przedmiotem  obrad 

Zgromadzenia Obligatariuszy 

2.6. Prawo  Obligatariusza  do  uczestnictwa  w  Zgromadzeniu  Obligatariuszy  obejmuje  w  szczególności 

prawo do: 

2.6.1. udziału w głosowaniu; oraz 

2.6.2. zabierania głosu. 

3. TRYB ODBYWANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY 

3.1. Zgromadzenie  Obligatariuszy  otwiera  członek  Zarządu  Emitenta  lub  wyznaczony  przez  niego 

przedstawiciel. 

3.2. Zgromadzenie Obligatariuszy prowadzi  przewodniczący,  który  jest wybierany  spośród uczestników 

Zgromadzenia Obligatariuszy po jego otwarciu: (i) przez Emitenta ‐ w przypadku, gdy Zgromadzenie 

Obligatariuszy  zostało  zwołane  z  inicjatywy Emitenta  albo  (ii)  przez Obligatariuszy  – w przypadku, 

gdy Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane na wniosek Obligatariusza. 

3.3. Jeden głos przypada na jedną Obligację. 

3.4. Przewodniczący może,  zarówno  z własnej  inicjatywy  jak  i  na wniosek Obligatariuszy  lub Emitenta, 

zarządzać  przerwy  w  Zgromadzeniu  Obligatariuszy.  Zarządzenie  przerwy  w  Zgromadzeniu 

Obligatariuszy wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. 

Łącznie  przerwy  nie  mogą  trwać  dłużej  niż  30  (trzydzieści)  dni.  W  przypadku  przerwy  w 

Zgromadzeniu  Obligatariuszy  Obligatariusze  stawający  po  przerwie  obowiązani  są  do 

przedstawienia,  najpóźniej  w  dniu  wznowienia  obrad  Zgromadzenia  Obligatariuszy  przed  ich 

wznowieniem,  nowych  Zaświadczeń  Depozytowych  potwierdzających  posiadanie  przez  nich 

Obligacji,  jeśli  Zaświadczenia  Depozytowe  przedstawione  przed  zarządzeniem  przerwy  utraciły 

ważność. Termin ważności Zaświadczenia Depozytowego powinien upływać najwcześniej z końcem 

dnia, na który zostało wyznaczone wznowienie Zgromadzenia Obligatariuszy.  

3.5. Do obowiązków przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy należy: 
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3.5.1. udzielanie  zgody  na  uczestnictwo w  Zgromadzeniu Obligatariuszy  osobom,  których  prawo  do 

uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie wynika wprost z niniejszego Regulaminu oraz 

podejmowanie decyzji dotyczących głosowań w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy; 

3.5.2. uzupełnianie porządku obrad; 

3.5.3. czuwanie nad sprawnym i właściwym przebiegiem obrad; 

3.5.4. udzielanie  głosu  oraz  czuwanie  nad  merytorycznym  przebiegiem  dyskusji  prowadzonych  w 

trakcie obrad; 

3.5.5. zarządzanie przerw w obradach; 

3.5.6. zarządzanie głosowań i czuwanie nad ich właściwym przebiegiem; 

3.5.7. zapewnienie, aby wszystkie sprawy umieszczone w porządku obrad zostały rozpatrzone; 

3.5.8. liczenie oddanych głosów; 

3.5.9. podpisywanie listy obecności i sprawdzanie, czy została ona poprawnie sporządzona, 

3.5.10. oraz wydawanie  stosownych  zarządzeń  i  poleceń  służących wypełnieniu  określonych wyżej 

obowiązków.  

3.6. Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy przewodniczący zobowiązany jest sprawdzić 

i  podpisać  listę  obecności,  zawierającą  imiona  i  nazwiska  oraz  miejsce  zamieszkania  albo  nazw 

(firmy) oraz siedziby Obligatariuszy oraz liczbę Obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę 

przysługujących mu głosów. Listę obecności podpisuje przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy. 

Lista jest dostępna do wglądu dla uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy w czasie jego trwania, a 

wszelkie  zmiany  dotyczące  składu  Zgromadzenia  Obligatariuszy,  w  tym  czas  wystąpienia  takiej 

zmiany, są na niej odnotowywane. 

3.7. Po przedstawieniu porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przewodniczący otwiera dyskusję, 

udzielając głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń. Uczestnicy mogą zabierać głos wyłącznie w 

sprawach umieszczonych w porządku obrad, będących w danej chwili przedmiotem dyskusji.  

3.8. Z  przebiegu  obrad  Zgromadzenia  Obligatariuszy  sporządzany  jest  protokół.  Protokół  powinien 

zawierać: 

3.8.1. stwierdzenie, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało prawidłowo zwołane  i  jego zdolności do 

podejmowania uchwał; 

3.8.2. opis przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy,  liczbę reprezentowanych głosów, treść podjętych 

uchwał, łączną liczbę głosów ważnych, procentowy udział wartości Obligacji, z których oddano 

ważne  głosy,  w  Skorygowanej Wartości  Obligacji,  liczbę  głosów  oddanych  za  poszczególnymi 

uchwałami, liczbę głosów wstrzymujących się, liczbę głosów nieważnych; oraz 

3.8.3. zgłoszone sprzeciwy. 

3.9. Protokół  podpisują  przewodniczący  Zgromadzenia  Obligatariuszy  i  osoba  go  sporządzająca.  Do 

protokołu należy dołączyć listę obecności oraz kopie pełnomocnictw, odpisów z Krajowego Rejestru 

Sądowego i  innych dokumentów służących wykazaniu umocowania do reprezentacji Obligatariusza 

lub  innego  uczestnika  Zgromadzenia  Obligatariuszy.  Protokół  ze  Zgromadzenia  Obligatariuszy  jest 

publikowany w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia na Stronie Internetowej Emitenta. 
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3.10. W  przypadku,  gdy  Emitent  nie  dokonał  publikacji  protokołu  w  terminie  określonym  w  pkt  3.9 

powyżej,  przewodniczący  przekazuje  odpis  protokołu  ze  Zgromadzenia  Obligatariuszy  do  Agenta 

Emisji,  który  umożliwia  każdemu  Obligatariuszowi  na  jego  żądanie  i  po  przedstawieniu  ważnego 

Zaświadczenia Depozytowego zapoznanie się z nim w siedzibie Agenta Emisji. 

4. PODEJMOWANIE UCHWAŁ  

4.1. Na  Zgromadzeniu  Obligatariuszy  mogą  być  podejmowane  uchwały  jedynie  w  sprawach 

wymienionych w Zawiadomieniu o Zwołaniu Zgromadzenia. 

4.2. Zgromadzenie  Obligatariuszy  może  podjąć  uchwałę  mimo  braku  formalnego  zwołania,  jeżeli 

Skorygowana Wartość Obligacji  jest  reprezentowana na  tym Zgromadzeniu Obligatariuszy, a nikt z 

obecnych  nie  zgłosił  sprzeciwu  dotyczącego  odbycia  Zgromadzenia  Obligatariuszy  lub  wniesienia 

poszczególnych spraw do porządku obrad. Przedstawiciel Zarządu Emitenta składa na Zgromadzeniu 

Obligatariuszy oświadczenie o Skorygowanej Wartości Obligacji. 

4.3. Zgromadzenie  Obligatariuszy  jest  ważne,  jeżeli  jest  reprezentowana  na  nim  co  najmniej  połowa 

Skorygowanej Wartości Obligacji. 

4.4. Głosowanie jest jawne. 

4.5. Z  zastrzeżeniem  odmiennych  postanowień  art.  65  ust.  1  i  2  Ustawy  o  Obligacjach,  uchwały 

Zgromadzenia  Obligatariuszy  zapadają  bezwzględną  większością  głosów  wszystkich  Obligatariuszy 

uczestniczących w Zgromadzeniu Obligatariuszy. 

4.6. Po  podjęciu  uchwały  w  przedmiocie  zmiany  Warunków  Emisji  oraz  dokonaniu  przez  Emitenta 

kontrasygnaty  takiej  uchwały  Emitent  opublikuje  zmienione  zgodnie  z  treścią  takiej  uchwały 

Warunki  Emisji  na  Stronie  Internetowej  Emitenta  oraz  w  formie  raportu  bieżącego,  w  terminach 

przewidzianych dla realizacji obowiązków informacyjnych Emitenta, a w przypadku braku podstawy 

dla publikacji raportu bieżącego w związku ze zmianą, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia podjęcia 

uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy. 

4.7. Uchwała  podjęta  przez  należycie  zwołane  i  odbyte  Zgromadzenie  Obligatariuszy  jest  wiążąca 

względem  wszystkich  Obligatariuszy,  również  tych,  którzy  nie  uczestniczyli  w  Zgromadzeniu 

Obligatariuszy  lub  głosowali  przeciwko  tej  uchwale,  wstrzymali  się  od  głosu  albo  oddali  głosy 

nieważne.  

4.8. Emitent  publikuje  treść  przyjętych  przez  Zgromadzenie  Obligatariuszy  uchwał  na  Stronie 

Internetowej Emitenta oraz za pośrednictwem Catalyst niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 

5 Dni Roboczych od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

5.1. Emitent zapewnia obsługę techniczną Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym umożliwiającą głosowanie 

oraz protokolanta. Emitent ponosi koszty organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy. 

5.2. Wszelkie  sprawy  związane  ze  Zgromadzeniem  Obligatariuszy  nieuregulowane  w niniejszym 

Regulaminie mogą  być  za  zgodą  Emitenta  ustalone  uchwałą  Zgromadzenia  Obligatariuszy  przyjętą 

zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy zastosowanie 

mają  właściwe  przepisy  Ustawy  o  Obligacjach.  W  przypadku  wejścia  w  życie  przepisów  prawa 
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wymuszających  swoje  zastosowanie  do  Regulaminu  Zgromadzenia  Obligatariuszy  odpowiednie 

postanowienia  niniejszego  Regulaminu  Zgromadzenia  Obligatariuszy  zostaną  zastąpione  takimi 

odpowiednimi przepisami prawa. Emitent może dokonać zmian wyłączenie tych postanowień, które 

tego wymagają w związku z wejścia w życie nowych przepisów prawa, o których mowa powyżej. W 

celu ułatwienia ustalenia  treści wówczas obowiązującego Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy 

Emitent może opublikować na Stronie Internetowej Emitenta tekst jednolity takiego Regulaminu. 

 

 

 

 

   



 

Strona | 271  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI 

Wzór wniosku o zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy 

 

[nazwa i adres Uprawnionego Obligatariusza] 

[nazwa i adres Uprawnionego Obligatariusza]* 

 

[Miejscowość, data] 

Ronson Europe N.V. 

Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 

03‐797 Warszawa 

 

WNIOSEK O ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY 

 

Szanowni Państwo, 

Niniejszym  wnosimy  o  zwołanie  Zgromadzenia  Obligatariuszy  obligacji  serii  [wskazać  numer  serii] 

wyemitowanych  w  dniu  [dzień  emisji]  („Obligacje”).  Niniejszym  oświadczamy,  że  jesteśmy  [Uprawnionym 

Obligatariuszem/Uprawnionymi Obligatariuszami] w  rozumieniu warunków emisji Obligacji,  na dowód  czego 

przedstawiamy  [oryginały  –  jeśli wniosek  składany  pisemnie  /  skany  –  jeśli wniosek  składany  elektronicznie] 

Zaświadczeń Depozytowych potwierdzających ten fakt.  

Wniosek  o  zwołanie  Zgromadzenia  Obligatariuszy  uzasadniamy  następującymi  okolicznościami  [wskazać 

uzasadnienie dla żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy]. 

Wszelkie terminy pisane w niniejszym wniosku z wielkiej litery, które nie zostały w nim zdefiniowane, posiadają 

znaczenie nadane takim terminom w warunkach emisji Obligacji. 

Z poważaniem, 

 

___________________________ 

[imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Uprawnionego Obligatariusza] 

 

[___________________________ 

[imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Uprawnionego Obligatariusza]]* 

 

Załączniki: 

Zaświadczenia Depozytowe; 

[Pełnomocnictwo]; 

* uzupełnić, gdy Obligatariusze składają wspólny wniosek 



  

 

 

8.5. Uchwała stanowiąca podstawę emisji obligacji 
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8.6.  WZÓR FORMULARZA ZAPISU 

FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE SERII P RONSON EUROPE N.V. 
KLIENT INDYWIDUALNY 

 
Zgodnie z memorandum informacyjnym (dalej zwany „Memorandum Informacyjne”) sporządzonym 
w związku z ofertą publiczną 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą P 
(dalej  zwanych  „Obligacjami”),  emitowanych przez Ronson Europe N.V.  z  siedzibą w Rotterdamie, 
Holandia, Weena 210‐212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Izbę Handlową 
w Rotterdamie pod nr 24416758, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.447.200,00 EUR opłaconym 
w  całości  (dalej  zwaną  „Emitentem”),  opublikowanym  na  stronie  internetowej  pełniącego  funkcję 
oferującego  Obligacje  Dom  Maklerski  Michael  Ström  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie, 
Al. Jerozolimskie  134,  02‐305  Warszawa  (zwany  dalej:  „Oferujący”)  pod  adresem 
www.michaelstrom.pl  oraz  Emitenta www.ronson.pl,  dla  których  prawa  oraz  obowiązki  Emitenta  i 
obligatariuszy  zostały  określone  w  „Warunkach  Emisji  Obligacji  serii  P  emitowanych  przez  Ronson 
Europe  N.V.”  (dalej  zwanych  „Warunkami  Emisji”),  stanowiących  załącznik  do  Memorandum 
Informacyjnego,  niniejszym  składam  zapis  na  Obligacje,  zgodnie  z danymi  wskazanymi  w Tabeli 
Danych. 
 
Inwestor składając zapis oświadcza, iż: 
1/ zapoznał się z Memorandum Informacyjnym i załącznikami do niego, w tym w szczególności z Warunkami Emisji 

i w pełni akceptuje ich postanowienia; 
2/ zapoznał się z sytuacją finansową Emitenta; 
3/ posiada wszystkie zgody korporacyjne wymagane do złożenia zapisu na Obligacje (jeśli dotyczy); 
4/ nie  zostały  złożone  Inwestorowi  żadne  oświadczenia  w  formie  ustnej,  ani  w  formie  pisemnej  zawierające 

informacje dotyczące oferty publicznej Obligacji, które są niezgodne z treścią Memorandum Informacyjnego lub 
Warunkami Emisji i jest świadomy faktu, że inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem; 

5/ akceptuje  fakt,  iż warunkiem  nabycia  Obligacji  jest  otrzymanie  przez Oferującego  prawidłowo wypełnionego 
i podpisanego  przez  Inwestora  lub  osoby  reprezentujące  Inwestora  Formularza  Zapisu  oraz wpłacenie  kwoty 
stanowiącej  iloczyn  ceny  emisyjnej  jednej  Obligacji  i  liczby  Obligacji,  na  które  Inwestor  dokonuje  zapisu  bez 
dokonywania jakichkolwiek potrąceń roszczeń wzajemnych; 

6/ jest  świadomy  i  akceptuje,  że  oferta  nabycia  Obligacji  (niniejszy  Formularz  Zapisu)  może  zostać  przyjęta 
w całości,  części  lub  może  być  nie  przyjęta,  co  oznacza,  iż  liczba  przydzielonych  Obligacji  przydzielonych 
Inwestorowi  Obligacji  może  być  równa  albo  niższa  od  liczby  wskazanej  w  Formularzu  lub  że  Obligacje  nie 
zostaną przydzielone Inwestorowi w ogóle; 

7/ akceptuje, że ewentualne zwroty wpłat na Obligacje dokonany zostanie bez odsetek ani odszkodowań; 
8/ zobowiązuje się opłacić Obligacje zgodnie z terminami wskazanymi w Memorandum Informacyjnym w kwocie 

wynikającej  z Tabeli  Danych  i  akceptuje,  że  jeżeli  nie  wykona  lub  wykona  w  sposób  nienależyty  powyższe 
zobowiązania,  umowa  sprzedaży  Obligacji  nie  zostanie  zawarta,  a  Emitentowi  może  przysługiwać  wobec 
Inwestora roszczenie o naprawienie szkody lub straty; 

9/ akceptuje  fakt,  że  emitent  będzie  ubiegał  się  o  wprowadzenie  Obligacji  do  alternatywnego  systemu  obrotu 
na Catalyst (Rynek ASO); 

10/ wyraża  zgodę  na  zmiany  w  harmonogramie  oferty  Obligacji  stosownie  do  postanowień  zawartych 
w Memorandum Informacyjnym; 

11/ działa  na  własny  rachunek  i  podejmuje  własne,  niezależne  decyzje  odnośnie  nabycia  Obligacji,  jak  również 
co do tego,  czy  taka  inwestycja  jest dla  Inwestora odpowiednia  lub właściwa, w oparciu o własne  rozeznania 
oraz  rady  doradców wedle  swojego  uznania;  nie  kieruje  się  żadnymi  informacjami,  przekazanymi  (pisemnie, 
ustnie)  przez  jakikolwiek  podmiot  zaangażowany  w  ofertę  Obligacji  ,  w  formie  porady  i9nwestycyjnej  lub 
rekomendacji nabycia Obligacji, co oznacza, iż informacje będące wyjaśnieniem dotyczącym warunków nabycia 
Obligacji nie uważa za porady inwestycyjne lub rekomendację ich nabycia; 

12/ wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  Formularzu  Zapisu  przez  Oferującego 
będącego  administratorem  danych,  Emitenta  oraz  Pośrednika  Technicznego  i  Sponsora  Emisji,  w  związku  z 
ofertą  publiczną Obligacji, w tym w  zakresie  niezbędnym do przeprowadzenia  tej  oferty  oraz  niezbędnym do 
dokonywania płatności świadczeń wynikających z Obligacji; 
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13/ wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Michael  / Ström Dom Maklerski Sp.  z o. o.  z 
siedzibą  w Warszawie,  w  celach  kontaktowych  i  marketingowych,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997  r.  o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.). 

14/ wyraża zgodę na zapisanie Obligacji w rejestrze Sponsora Emisji; 
15/ został  poinformowany  o  prawie  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  i  prawie  ich  poprawiania  zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  r. o ochronie danych osobowych  (tekst  jednolity: Dz.U.  z 2015  r. poz. 2135, 
ze zm.), oraz że dane osobowe podaje dobrowolnie.           
 

TABELA Danych na kolejnej stronie 

TABELA DANYCH 

Nabywane Obligacje 

A. wartość  nominalna  i  cena  emisyjna  jednej 

Obligacji: 
1000,00 (jeden tysiąc) złotych 

B. liczba nabywanych Obligacji:   

C. łączna  wartość  nominalna  i cena  emisyjna 

nabywanych Obligacji: 
 

Dane do wpłat na Obligacje 

D. właściciel rachunku  Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. 

E. adres:  Al. Jerozolimskie 134, 02‐305 Warszawa 

F. nr rachunku:  54 2490 0005 0000 4530 4381 2555 

G. Bank:  Alior Bank S.A. 

H. tytuł  Obligacje serii P Ronson Europe N.V. 

Dane Inwestora 

I. imię i nazwisko / firma:   

J. numer dowodu osobistego/paszportu:   

K. PESEL / KRS / REGON   

L. adres:   

M. adres do korespondencji:   

N. numery telefonu kontaktowego:   

O. adres poczty elektronicznej:   

Dane osoby (osób) działającej (‐ych) w imieniu Inwestora 

P. imię i nazwisko:       

Q. numer dowodu osobistego/paszportu:     

R. numer PESEL:     

S. adres zamieszkania:     

  Dyspozycja deponowania Obligacji   

T. numer rachunku papierów wartościowych 

Inwestora 
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U. nazwa podmiotu prowadzącego rachunek 

papierów wartościowych inwestora: 
 

Miejscowość, data i podpis Inwestora / osób działających w imieniu Inwestora 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Wyrażam  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  handlowej  za  pomocą  środków 
komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 późn. zm.).

☐ 
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FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE SERII P RONSON EUROPE N.V. 
KLIENT INSTYTUCJONALNY 

 
Zgodnie  z  memorandum  informacyjnym  (dalej  zwany  „Memorandum  Informacyjne”)  sporządzonym 
w związku z ofertą publiczną 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą P (dalej 
zwanych  „Obligacjami”),  emitowanych  przez  Ronson  Europe  N.V.  z  siedzibą  w  Rotterdamie,  Holandia, 
Weena 210‐212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Izbę Handlową w Rotterdamie 
pod  nr  24416758,  z kapitałem  zakładowym  w  wysokości  5.447.200,00  EUR  opłaconym  w  całości  (dalej 
zwaną  „Emitentem”),  opublikowanym  na  stronie  internetowej  pełniącego  funkcję  oferującego  Obligacje 
Dom Maklerski Michael Ström sp.  z o.o.  z  siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02‐305 Warszawa 
(zwany dalej: „Oferujący”) pod adresem www.michaelstrom.pl oraz Emitenta www.ronson.pl, dla których 
prawa  oraz  obowiązki  Emitenta  i obligatariuszy  zostały  określone  w  „Warunkach  Emisji  Obligacji  serii  P 
emitowanych przez Ronson Europe N.V.”  (dalej  zwanych „Warunkami Emisji”),  stanowiących załącznik do 
Memorandum  Informacyjnego,  niniejszym  składam  zapis  na  Obligacje,  zgodnie  z danymi  wskazanymi 
w Tabeli Danych. 
 
Inwestor składając zapis oświadcza, iż: 
16/ zapoznał  się  z  Memorandum  Informacyjnym  i  załącznikami  do  niego,  w  tym  w  szczególności  z 

Warunkami Emisji i w pełni akceptuje ich postanowienia; 
17/ zapoznał się z sytuacją finansową Emitenta; 
18/ posiada wszystkie zgody korporacyjne wymagane do złożenia zapisu na Obligacje; 
19/ nie  zostały  złożone  Inwestorowi  żadne  oświadczenia  w  formie  ustnej,  ani  w  formie  pisemnej 

zawierające  informacje  dotyczące  oferty  publicznej  Obligacji,  które  są  niezgodne  z  treścią 
Memorandum Informacyjnego  lub Warunkami Emisji  i jest świadomy faktu, że  inwestycja w Obligacje 
wiąże się z ryzykiem; 

20/ jest  świadomy  i  akceptuje  fakt,  iż  warunkiem  nabycia  Obligacji  jest  (i)  zapewnienie  przez  niego  ‐  w 
terminie  określonym  w Memorandum  Informacyjnym  i  ‐  na  moment  rejestracji  Obligacji  w  trybie 
rozrachunku  w  rozumieniu  Szczegółowych  Zasad  Działania  KDPW  ‐  wystarczającego  pokrycia  na 
rachunku pieniężnym Podmiotu Prowadzącego Rachunek odpowiadającego iloczynowi Ceny Emisyjnej i 
liczbie przydzielonych Obligacji  oraz  (ii)  złożenie dyspozycji  do Podmiotu Prowadzącego Rachunek do 
wystawienia  instrukcji  rozrachunku  odnoszącej  się  do  Obligacji,  a  także  przyjęcie  oferty  zawartej  w 
Formularzu Zapisu przez Emitenta; 

21/ jest świadomy i akceptuje, że oferta nabycia Obligacji (niniejszy Formularz Zapisu) może zostać przyjęta 
w całości, części lub może być nie przyjęta, co oznacza, iż liczba przydzielonych Obligacji przydzielonych 
Inwestorowi  Obligacji  może  być  równa  albo  niższa  od  liczby  wskazanej  w  Formularzu  Zapisu  lub  że 
Obligacje nie zostaną przydzielone Inwestorowi w ogóle; 

22/ akceptuje, że ewentualne zwroty wpłat na Obligacje dokonany zostanie bez odsetek ani odszkodowań; 
23/ zobowiązuje  się  opłacić Obligacje  zgodnie  z  terminami wskazanymi w Memorandum  Informacyjnym 

poprzez  zapewnienie  wystarczającego  pokrycia  na  rachunku  pieniężnym  Podmiotu  Prowadzącego 
Rachunek i akceptuje, że,  jeżeli nie wykona lub wykona w sposób nienależyty powyższe zobowiązania 
wynikające  z  Memorandum  Informacyjnego  Emitentowi  może  przysługiwać  wobec  Inwestora 
roszczenie o naprawienie szkody lub straty; 

24/ akceptuje  fakt,  że  emitent  będzie  ubiegał  się  o wprowadzenie Obligacji  do  alternatywnego  systemu 
obrotu na Catalyst (Rynek ASO); 

25/ wyraża  zgodę na  zmiany w harmonogramie oferty Obligacji  stosownie do postanowień  zawartych w 
Memorandum Informacyjnym; 

26/ działa  na  własny  rachunek  i  podejmuje  własne,  niezależne  decyzje  odnośnie  nabycia  Obligacji,  jak 
również co do tego, czy taka inwestycja jest dla Inwestora odpowiednia lub właściwa,  

27/ wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Oferującego  będącego  administratorem 
danych,  Emitenta  oraz  Pośrednika  Technicznego,  w  związku  z  ofertą  Obligacji,  w  tym  w  zakresie 
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niezbędnym  do  przeprowadzenia  tej  oferty  oraz  niezbędnym  do  dokonywania  płatności  świadczeń 
wynikających z Obligacji; 

28/ został  poinformowany  o  prawie  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  i  prawie  ich  poprawiania 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 
r. poz. 2135, ze zm.), oraz że dane osobowe podaje dobrowolnie. 

TABELA Danych na kolejnej stronie
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TABELA DANYCH 

Nabywane Obligacje 

V. wartość nominalna i cena 
emisyjna jednej Obligacji: 

1000,00 (jeden tysiąc) złotych 

W. liczba nabywanych 
Obligacji: 

 

X. łączna wartość nominalna 
i cena emisyjna 
nabywanych Obligacji: 

 

Dane Inwestora 

Y. nazwa:  

Z. KRS / REGON / RFI  

AA. adres:  

BB. adres do korespondencji:  

CC. numery telefonu 
kontaktowego: 

 

DD. adres poczty 
elektronicznej: 

 

Dane osoby (osób) działającej (-ych) w imieniu inwestora 

EE. imię i nazwisko:    

FF. stanowisko:   

GG. PESEL:   

Rachunek papierów wartościowych 

HH. numer rachunku papierów wartościowych 
Inwestora 

 

II. nazwa podmiotu prowadzącego Rachunek 
Papierów Wartościowych Inwestora: 

 

JJ. ID konta podmiotowego uczestnika KDPW 
prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych 
Inwestora 

 

KK. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika 
KDPW prowadzącego Rachunek Papierów 
Wartościowych 

Imię i nazwisko  

 

nr tel.:  

 

Adres e-mail:  

 

Miejscowość, data i podpis Inwestora / osób działających w imieniu Inwestora 

 

_____________________________________________________________________ 


