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jako Organizator Emisji
Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie
instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym) i
regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A.
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone
właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. i BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem
faktycznym lub przepisami prawa.
Data sporządzenia: 31 sierpnia 2016 roku
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2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE

Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI, W
SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ GOSPODARCZĄ, MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ EMITENTA
I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych potencjalni inwestorzy powinni dokładnie
przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne informacje zawarte w niniejszej Nocie
Informacyjnej.
Czynniki ryzyka, jako zdarzenia niepewne, wpisane są w każdą prowadzoną działalność gospodarczą.
Opisane poniżej czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Emitenta, mogą nie być
jedynymi, które dotyczą Grupy Emitenta i prowadzonej przez nią działalności. W przyszłości mogą powstać
ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, na przykład o charakterze losowym i niezależne od Grupy.
Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć
istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Grupę działalność, sytuację finansową, a także wyniki z
prowadzonej działalności, a przez to na kształtowanie się rynkowego kursu obligacji Emitenta oraz jego
zdolność do obsługi zadłużenia. W efekcie powyższych zdarzeń inwestorzy mogą nie osiągnąć założonej
stopy zwrotu z inwestycji i stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Przedstawiając
czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani
oceną ich ważności.

Czynniki ryzyka specyficzne dla działalności Grupy Emitenta
1.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej
1.1. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce i na świecie

Popyt na odlewy i odkuwki produkowane przez Grupę jest ściśle związany z ogólną sytuacją gospodarczą i
tempem wzrostu ekonomicznego krajów, na rynkach których działa. Odbiorcami wyrobów Grupy są krajowi i
zagraniczni producenci szeregu dóbr inwestycyjnych, działający w wielu branżach gospodarki, przede
wszystkim w branży górniczej, przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym, maszynowym, maszyn rolniczych,
hutniczym, energetycznym i wielu innych. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym na
kluczowych dla Grupy rynkach, przede wszystkim rynkach krajów Unii Europejskiej (w tym na rynku polskim)
i krajów skandynawskich, w szczególności spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, zmniejszenie
nakładów inwestycyjnych, a także wyższy poziom podatków czy wzrost stóp procentowych mogą w negatywny
sposób wpływać na poziom inwestycji i wielkość produkcji w branżach będących odbiorcami produktów Grupy,
a tym samym na działalność i wyniki finansowe osiągane przez Grupę.
1.2. Ryzyko kursowe
Podmioty z Grupy realizują wysoką sprzedaż na rynki zagraniczne, denominowaną w walutach obcych (przede
wszystkim w EUR, NOK, GBP i USD). Pomiędzy datą zawarcia kontraktów eksportowych na dostawę
określonych produktów a datą realizacji wpływów mija zwykle okres od 30 do 180 dni, co jest związane z
długością cyklu produkcyjnego i uzgodnionymi terminami płatności z poszczególnymi kontrahentami. Ze
względu na fakt, iż jednocześnie znaczna część kosztów produkcji ponoszona jest w PLN, Podmioty z Grupy
narażone są na ryzyko kursowe. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian kursowych (wzmocnienie
PLN w stosunku do walut obcych, przede wszystkim w stosunku do EUR) może nastąpić spadek rentowności
poszczególnych kontraktów eksportowych, co z kolei może przyczyniać się do pogorszenia wyników
finansowych Emitenta i Grupy. W celu minimalizacji ryzyka kursowego Podmioty z Grupy zawierają walutowe
transakcje terminowe.
1.3. Ryzyko związane z konkurencją na rynku odlewniczym i kuzienniczym
Działalność Grupy jest narażona na ryzyko związane z konkurencją. Podmioty z Grupy od wielu lat są obecne
na rynkach światowych, skutecznie konkurując z krajowymi i zagranicznymi producentami odlewów i odkuwek.
Dysponując znaczącym potencjałem produkcyjnym - zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia
technologicznego, jak i zaplecza technicznego – Podmioty z Grupy są w stanie realizować zamówienia
klientów na szerokie spektrum części odlewanych - od prostych małych detali po duże skomplikowane
elementy, które pod względem technologii produkcji i jakości nie odbiegają od poziomu najlepszych
producentów zagranicznych obecnych na rynku. Recesja, z jaką zmagała się w ostatnim czasie światowa
gospodarka oraz rosnąca konkurencja ze strony krajów dalekowschodnich, wywiera ogromny nacisk na
konieczność coraz większej dbałości o jak najwyższą jakość wyrobów i poszukiwanie nisz niedostępnych dla
dalekowschodnich konkurentów. Kraje dalekowschodnie bowiem, takie jak Chiny, Indie czy Korea Południowa,
dysponują nowoczesnymi zakładami odlewniczymi, stale inwestują w poprawę jakości produkowanych
odlewów, stosując systemy jakościowe porównywalne z ISO 9000, a dodatkowym ich atutem są niższe koszty
pracy. Istnieje więc ryzyko, że w niedalekiej przyszłości nasi zagraniczni kontrahenci zaczną w większym
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stopniu zlecać produkcję odlewów krajom dalekowschodnim.
Należy się też liczyć ze wzrostem importu tanich odlewów i odkuwek z krajów o niskich kosztach pracy także
na rynek polski. Presja ze strony konkurencji może spowodować konieczność obniżania cen na produkowane
przez Podmioty z Grupy wyroby lub utratę części klientów, albo też trudności w pozyskiwaniu klientów nowych,
co w rezultacie może spowodować pogorszenie wyników finansowych osiąganych przez Emitenta i Grupę.
1.4. Ryzyko wzrostu cen surowców i nośników energetycznych
Przemysł odlewniczy i kuzienniczy należy do branż o bardzo dużym zużyciu energii i materiałów. Energia w
produkcji odlewów i odkuwek stanowi pod względem wielkości trzeci element kosztów ich wytwarzania i
zużywana jest przede wszystkim w procesach wytapiania metali i nagrzewania detali. Do podstawowych
surowców wykorzystywanych w działalności produkcyjnej przez Grupę należą złomy i surówki odlewnicze,
żelazostopy, materiały hutnicze, a także żywice, bentonity, utwardzacze, pokrycia oraz koks odlewniczy.
Koszty ich zakupu stanowią znaczącą część kosztów produkcji wyrobów gotowych. Znaczny wzrost cen
energii i podstawowych surowców wykorzystywanych w działalności produkcyjnej Podmiotów z Grupy może
okresowo wpływać na obniżenie wyników finansowych Grupy, szczególnie w przypadku, gdy z uwagi na
sytuację rynkową przeniesienie na ceny wyrobów wzrostu kosztów surowca nie będzie w pełni możliwe lub
też będzie możliwe z opóźnieniem. W celu zmniejszenia ryzyka związanego ze zmianami cen na rynku
materiałów wsadowych (głównie: złomy, surówki), w przypadku kontraktów długoterminowych Podmioty z
Grupy stosują w uzgodnieniu z niektórymi kontrahentami tzw. „wyróżnik złomowy” oparty na danych
publikowanych przez CAEF (The European Foundry Association, stowarzyszenie odlewnictwa zrzeszające 21
krajów europejskich). Sposób jego stosowania jest indywidualnie negocjowany z poszczególnymi klientami.
1.5. Ryzyko związane z kadrą inżynieryjno-techniczną
Działalność Podmiotów z Grupy związana jest z zapotrzebowaniem na kadrę pracowników o odpowiednich,
wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wdrażanie do produkcji nowych asortymentów odlewów i odkuwek
uzależnione jest od sprawnego opracowywania technologii wykonywania produktu, oprzyrządowania i
wdrożenia wyrobu do produkcji. Proces przygotowania produkcji nowego odlewu lub odkuwki związany jest z
pracami o charakterze projektowo- konstrukcyjnym i techniczno- produkcyjnym. Istotną rolą w procesie
wytworzenia produktu spełniającego określone wymagania techniczne i jakościowe jest dysponowanie
doświadczoną kadrą inżynierską. Działalność produkcyjna Podmiotów z Grupy wymaga również posiadania
doświadczonej kadry pracowników na stanowiskach robotniczych (kowali, wytapiaczy, modelarzy, formierzy,
rdzeniarzy, wykańczaczy, spawaczy), posiadającej doświadczenie i umiejętności w odpowiednim
przygotowaniu materiału oraz produkcji skomplikowanych narzędzi, odlewów i odkuwek. Podmioty z Grupy
podejmują działania mające na celu pozyskanie pracowników w wymienionych zawodach z odpowiednim
doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi.
Niewątpliwym problemem odczuwanym w całej branży przemysłowej jest załamanie się systemu edukacji
zawodowej i technicznej po roku 1989 i związany z tym spadek liczby placówek kształcących młodzież w
specyficznych zawodach - m. in. w zawodach branży odlewniczej i kuzienniczej.
Dodatkowo w związku ze wzrostem popytu na wykwalifikowanych pracowników branży odlewniczej i
kuzienniczej zarówno ze strony rynku krajowego jak i rynków innych krajów Unii Europejskiej istnieje ryzyko,
że w przyszłości utrudnione będzie utrzymanie bądź pozyskanie nowych pracowników z odpowiednim
doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi, co może negatywnie oddziaływać na
możliwość zwiększania produkcji, wdrażania nowych produktów i rozwiązań technologicznych przez Grupę.
Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przez Grupę przed tym ryzykiem jest nawiązanie współpracy ze
szkołami zawodowymi w zakresie kształcenia kierunkowego oraz placówkami szkolnictwa wyższego w
zakresie pozyskiwania kadry inżynierskiej.
1.6. Ryzyko związane z jakością produktów
Istotnym czynnikiem decydującym o konkurencyjności spółek, w szczególności w warunkach wciąż rosnących
wymagań ze strony odbiorców, jest możliwość dotrzymania parametrów technicznych i wysokiej jakości
produkowanych wyrobów. Nie można wykluczyć przypadku niedotrzymania określonych parametrów
technicznych i jakościowych produkowanych odlewów i odkuwek, co może narazić Grupę na dodatkowe
koszty związane m.in. z postępowaniami reklamacyjnymi, pogorszeniem wiarygodności, a w skrajnych
przypadkach może skutkować wstrzymaniem sprzedaży do danego odbiorcy, co w efekcie może wywrzeć
negatywny wpływ na wizerunek, pozycję rynkową, działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy.
Audyty przeprowadzane przez zewnętrzne firmy potwierdzają utrzymywanie i doskonalenie przez naszą
Grupę systemów zarządzania jakością wg ISO 9001. Podmioty z Grupy posiadają certyfikaty na zgodność z
normami jakościowymi wielu akredytowanych towarzystw klasyfikacyjnych, jak również, prowadzą politykę
tworzenia rezerw na naprawy gwarancyjne.
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1.7. Ryzyko związane z zapasami
Istnieje ryzyko nadmiernego wzrostu zapasów wyrobów gotowych w szczególności z powodu załamania
popytu na produkty Grupy, utraty kilku znaczących odbiorców, zerwania kontraktu ze strony klientów lub
niedopasowania wielkości produkcji Grupy do potrzeb rynkowych. Istnieje także możliwość pojawienia się
ryzyka związanego z poziomem zapasów materiałów i surowców, zarówno zbyt wysokiego, jak i braku zapasu
zapewniającego bezpieczeństwo w utrzymaniu ruchu w Podmiotach z Grupy spowodowanego
niedotrzymywaniem przez dostawców terminów dostaw. Podmioty z Grupy na bieżąco monitorują posiadane
stany zapasów magazynowych, szczególną uwagę zwracając na wielkość dokonywanych zakupów
zaopatrzeniowych.
1.8. Ryzyko związane z bhp i wypadkami przy pracy
Działalność produkcyjna prowadzona przez Podmioty z Grupy wiąże się z występowaniem ryzyka
wypadkowego dla pracowników. Podmioty Grupy spełniają wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną
pracy, systematycznie poprawiają warunki pracy swoich pracowników, prowadzą też okresowe szkolenia bhp.
Ewentualne wystąpienie wypadków przy pracy może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki
finansowe osiągane przez Grupę. Ponadto ewentualna zmiana regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy może powodować konieczność ponoszenia znacząco wyższych nakładów na poprawę
warunków pracy w poszczególnych Podmiotach z Grupy.
1.9. Ryzyko awarii przemysłowej i nieodpowiedniego oszacowania ryzyk objętych ubezpieczeniem
Realizacja planów produkcji oraz planów sprzedaży przez Grupę jest w znaczący sposób uzależniona od
bezawaryjnego funkcjonowania wykorzystywanych maszyn, urządzeń i linii technologicznych. W działalności
Grupy istnieje ryzyko wystąpienia awarii maszyn i urządzeń produkcyjnych, mogących powodować przestoje
produkcyjne, okresowe zmiany w organizacji produkcji, wzrost kosztów działania oraz niemożność
terminowego zrealizowania wszystkich zamówień złożonych przez klientów. Pogorszenie standardu obsługi
klientów i opóźnienie w realizacji zamówień, a w skrajnym przypadku brak zdolności do realizacji zamówień
skutkować może koniecznością pokrycia kar umownych za nieterminową realizację dostaw, a nawet
przejęciem kontraktów przez podmioty konkurencyjne, co może mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki
finansowe osiągane przez Emitenta i Grupę.
Wszystkie Podmioty z Grupy ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej ustawowej za szkody osobowe
i rzeczowe powstałe w związku z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem na podstawie umów
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest wynikiem decyzji podjętych przez Zarządy poszczególnych spółek z
należytą starannością i zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami. Obszary ryzyk nieobjętych
ochroną ubezpieczeniową wynikają z niskiego prawdopodobieństwa ich materializacji lub z niemożności
zawarcia umów ubezpieczenia dotyczących ryzyk tego rodzaju (np. brak możliwości prawnych czy
nieadekwatna do wartości potencjalnej szkody cena ubezpieczenia). Zwracamy uwagę, że ziszczenie się
ryzyk nieobjętych ubezpieczeniem zawsze będzie generować dodatkowe koszty działalności Grupy.
1.10.

Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej

Podmioty z Grupy Emitenta prowadzą działalność w obszarze, w którym znajdują zastosowanie regulacje
dotyczące praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz ich ochrony. Dotyczy to głównie opracowywania
i wykorzystywania rozwiązań technicznych i technologicznych znajdujących zastosowanie w wytwarzanych i
wprowadzanych do obrotu wyrobach. Działalność w Grupie Emitenta prowadzona jest w taki sposób, aby nie
naruszać praw osób trzecich w tym zakresie, a dodatkowo opiera się głównie na własnych rozwiązaniach
konstrukcyjnych. Nie można jednak wykluczyć, iż przeciwko Emitentowi lub Podmiotom z Grupy będą
wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczące naruszenia praw własności przemysłowej lub
intelektualnej. Wystąpienie z takimi roszczeniami może spowodować ograniczenie możliwości
wykorzystywania danego rozwiązania w ramach prowadzonej działalności lub wprowadzania do obrotu
wyrobów, w których takie rozwiązanie jest stosowane - zarówno czasowo - w okresie trwania sporu sądowego
- jak i trwale - po ewentualnym negatywnym zakończeniu takiego sporu dla Podmiotu z Grupy. Może to wiązać
się również z koniecznością zapłaty ewentualnych odszkodowań, a także zastąpienia spornego rozwiązania
innym. Wystąpienie takich okoliczności może w efekcie negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki finansowe
lub perspektywy Grupy.
1.11.

Ryzyko kredytowe odbiorców Grupy

Ważnym celem Grupy jest oferowanie rozwiązań finansowych dopasowanych do potrzeb i możliwości
klientów. Prowadzenie działalności handlowej wiąże się z ryzykiem wypłacalności kontrahentów. Ryzyko
kredytowe wynika z zawartych umów i związane jest z ewentualnym wystąpieniem takich zdarzeń jak:
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niewypłacalność kontrahenta, częściowa spłata należności lub znaczące opóźnienia w zapłacie należności.
Zgodnie z wdrożoną w Grupie procedurą zabezpieczenia transakcji handlowych, wiarygodność kontrahentów
poddawana jest weryfikacji i stosowane są zabezpieczenia finansowe (m.in., gwarancje bankowe, gwarancje
ubezpieczeniowe, hipoteka, zastaw), co minimalizuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Ponadto, Grupa
korzysta z ubezpieczenia należności, przenosząc tym samym ryzyko płatnicze na ubezpieczyciela. Emitent
nie może jednakże wykluczyć, iż w przypadku niewypłacalności klienta, instytucje finansowe mogą wystąpić
do Emitenta lub Podmiotu z Grupy z regresem.
1.12.

Ryzyko naruszenia wymogów ochrony środowiska

Podmioty Grupy, z uwagi na rodzaj i rozmiary prowadzonej działalności, zaliczają się do podmiotów, których
funkcjonowanie wymaga pozwoleń zintegrowanych, regulujących ich wpływ i oddziaływanie na środowisko.
Podmioty z Grupy posiadają odpowiednie pozwolenia zintegrowane na prowadzenie instalacji do odlewania
metali żelaznych, określające warunki i możliwości w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza,
wytwarzania, zbiórki i odzysku odpadów oraz warunków odprowadzania ścieków, a także na prowadzenie
instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, określające warunki unieszkodliwiania
i odzysku odpadów.
Prowadzona przez Grupę działalność gospodarcza jest zgodna z aktualnie obowiązującymi regulacjami
prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie z wymaganiami okresowo w Podmiotach z Grupy
prowadzone są pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, wielkości wytworzonych,
unieszkodliwianych i wykorzystywanych gospodarczo odpadów, badania charakterystyki jakościowej
składowanych odpadów, jakości wód gruntowych w rejonie składowiska.
Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze spółek Grupy wymogów ochrony
środowiska, nałożone zostaną na nią kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów i wymogów dotyczących
ochrony środowiska, w tym także nakaz wstrzymania bądź ograniczenia produkcji, lub zadośćuczynienia
ewentualnym roszczeniom z tego tytułu. Istnieje także ryzyko, że przyszłe regulacje prawne w zakresie
wymogów dotyczących ochrony środowiska spowodują konieczność ograniczenia poziomu produkcji i
poniesienia nakładów w celu dostosowania spółek Grupy do obowiązujących wymogów prawa, co może
negatywnie odbić się na sytuacji finansowej Grupy.
1.13.

Ryzyko związane z obciążeniami ustanowionymi na majątku

W związku ze zobowiązaniami wynikającymi z umów zawartych z bankami przez Podmioty z Grupy, na
majątku tych spółek ustanowione zostały obciążenia w postaci hipotek oraz zastawów rejestrowych,
zabezpieczające wierzytelności tych banków z tytułu udzielonych kredytów.
Emitent, jak i Podmioty z Grupy dokonują terminowo spłat rat kredytów, a także dołożą wszelkiej staranności
w celu zapewnienia należytego wykonywania obowiązków wynikających dla nich z wymienionych umów na
przyszłość. Należy jednak mieć na uwadze, że ewentualne nienależyte wykonanie przez poszczególne
Podmioty z Grupy zobowiązań wynikających z umów, których te zabezpieczenia dotyczą, może skutkować
podjęciem przez banki działań zmierzających do zaspokojenia się z obciążonych składników majątku.
1.14.

Ryzyko związane z zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi

Emitent i Podmioty z Grupy zawierają i planują zawierać w ramach prowadzonej działalności transakcje z
podmiotami powiązanymi. W ocenie Emitenta transakcje te są zawierane na warunkach rynkowych oraz
dokumentowane w należyty sposób. Nie można jednak wykluczyć ewentualnego zakwestionowania przez
organy podatkowe rynkowości warunków stosowanych w przedmiotowych transakcjach, co może narazić
Emitenta lub Podmioty z Grupy na ryzyko ewentualnych postępowań podatkowych oraz wpłynąć na wyniki
finansowe spółek.
1.15.

Ryzyko związane ze zmianą prawa

Ryzyko to wiąże się z możliwymi zmianami przepisów, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych, które znajdują
zastosowanie w zakresie działalności prowadzonej przez Grupę i tym samym mogą wpływać na jej sytuację.
Analizowane ryzyko może dotyczyć m.in. zmian w prawie pracy, dotyczących np. czasu pracy, zasad
nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, nałożenia na pracodawców określonych obciążeń lub
wprowadzenia dodatkowych uprawnień czy przywilejów dla pracowników. Tego typu okoliczności zwykle
pociągają za sobą określone koszty po stronie pracodawców, mogą także wymagać stosownych zmian
organizacyjnych.
Ponadto istotne znaczenie mogą mieć ewentualne zmiany w prawie podatkowym lub sposobie jego
interpretowania, które mogą wpłynąć na zwiększenie obciążeń podatkowych, poprzez m.in. zmiany w
sposobie zaliczania określonych pozycji do przychodów lub kosztów ich uzyskania, zmiany stawek
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podatkowych, zakresów zwolnień, etc. Tego typu sytuacje znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w
wynikach finansowych przedsiębiorców.
Ze względu na charakter działalności prowadzonej przez Podmioty z Grupy, istotne w przedmiotowym zakresie
mogą okazać się także ewentualne zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska, polegające np. na
zaostrzeniu warunków wydawania niezbędnych pozwoleń, nałożeniu na przedsiębiorców nowych
obowiązków, zmianach zasad ustalania i wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, czy
wymogów stosowania materiałów używanych w procesie produkcyjnym itp. Istotne zmiany w zakresie regulacji
dotyczących ochrony środowiska mogą wpłynąć na zwiększenie obciążeń finansowych z tego tytułu, jak
również mogą wymagać dostosowania przedsiębiorstw spółek do określonych wymogów, co może wymagać
poniesienia nakładów finansowych na inwestycje w przedmiotowym zakresie.
2.

Czynniki ryzyka związane z obligacjami
2.1. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Obligacje

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Obligacje powinien ustalić, czy inwestycja w Obligacje jest dla niego
odpowiednią inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny Inwestor
powinien:
•

posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści
i ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje;

•

posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie
oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu inwestycji w
Obligacje na jego ogólny portfel inwestycyjny;

•

posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka
związanego z inwestowaniem w Obligacje;

•

w pełni rozumieć warunki emisji Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;

•

posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych
scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników,
które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyk.

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez podmioty, które potencjalnie dokonają inwestycji w
Obligacje, podlega przepisom regulującym dokonywanie takich inwestycji lub regulacjom przyjętym przez
właściwe organy tych podmiotów. Każda osoba rozważająca inwestycję w Obligacje powinna skonsultować
się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:
•

Obligacje stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa;

•

Obligacje mogą być wykorzystywane, jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz

•

obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Obligacji przez taki podmiot.

Instytucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy
w celu ustalenia, jaka jest właściwa klasyfikacja Obligacji z punktu widzenia zarządzania ryzykiem lub
podobnych zasad.
2.2. Ryzyko kredytowe
Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym system gwarantowania depozytów. Każdy
Obligatariusz narażony jest na ryzyko niewywiązania się Emitenta ze 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.
2.3. Ryzyko stopy procentowej
Oprocentowanie Obligacji ma charakter zmienny i zależy od kształtowania się poziomu Stopy Bazowej w
okresie do Dnia Wykupu. Zmiana stopy bazowej w konsekwencji może spowodować, że inwestor zrealizuje
dochód niższy od oczekiwanego (ryzyko dochodu). Jednocześnie zmienność stopy procentowej powoduje, że
inwestor nie jest w stanie przewidzieć, po jakiej stopie będzie mógł reinwestować otrzymywane płatności
odsetkowe z Obligacji (ryzyko reinwestycji).
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2.4. Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji oraz braku posiadania przez Emitenta
wystarczających środków na jego dokonanie
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z Przypadków Naruszenia (zgodnie z definicją wskazaną w pkt. 9.1
Warunków Emisji), Obligatariusze są uprawnieni do żądania („Żądanie”) obligatoryjnego wcześniejszego
wykupu („Obligatoryjny Wcześniejszy Wykup”) Obligacji na zasadach określonych w pkt 9.2 Warunków
Emisji, przy czym złożenie Żądania Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu po spełnieniu przesłanek
wskazanych w pkt 9.1 b) oraz d) – k) wymaga uprzedniego podjęcia uchwały przez Zgromadzenie
Obligatariuszy w przedmiocie wyrażenia zgody na złożenie Żądania. Ponadto wystąpienie któregokolwiek z
Kwalifikowanych Przypadków Naruszenia (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 9.4 Warunków Emisji),
powoduje, iż wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi („Natychmiastowy Wykup”).
Dokonanie przez Emitenta Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu lub Natychmiastowego Wykupu może
narazić Emitenta na ryzyko utraty płynności finansowej. Ponadto Emitent może nie posiadać wystarczających
środków pieniężnych na ich dokonanie. W takim przypadku Emitent może być zmuszony do sprzedaży
składników majątkowych (które mogą okazać się niewystarczające) w celu pozyskania środków pieniężnych
na zaspokojenie Obligatariuszy.
Niezależnie od powyższych, 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. Emitent jednocześnie wyjaśnia, iż pkt 9.4 lit. a (i)
Warunków Emisji stanowiący, iż w „przypadku wydania wiążącego Emitenta prawomocnego orzeczenia
stwierdzającego jego niewypłacalność” (tj. ogłoszenia upadłości Emitenta) „wszystkie Obligacje podlegają
natychmiastowemu wykupowi” oznacza, iż Obligacje w przypadku wydania prawomocnego postanowienia w
przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta, staną się wymagalne. Emitent wskazuje, iż zgodnie z art. 91
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe („Prawo Upadłościowe”), zobowiązania pieniężne
upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia
upadłości, zaś zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości na
zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił.
Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta nie powoduje samoistnego
natychmiastowego wykupu Obligacji rozumianego jako wypłata środków pieniężnych Obligatariuszom, gdyż
w przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta, wierzytelności z Obligacji zostaną zaspokojone zgodnie z
zasadami wynikającymi z Prawa Upadłościowego, a zaspokojenie Obligatariuszy nie będzie uprzywilejowane
w żaden sposób w stosunku do innych wierzycieli Emitenta.
W przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, Obligatariusze będą musieli dochodzić swych
roszczeń na drodze postępowania sądowego, co może wiązać się z koniecznością poniesienia związanych z
tym kosztów (w szczególności opłat sądowych).
Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej nie wystąpiły przesłanki prowadzące do Obligatoryjnego
Wcześniejszego Wykupu lub Natychmiastowego Wykupu.
2.5. Ryzyko zmienności kursu rynkowego i płynności
Obrót obligacjami notowanymi na Catalyst wiąże się z ryzykiem zmienności kursu. W wyniku zmiany sytuacji
finansowej Emitenta oraz oczekiwanej premii za ryzyko, rynkowa wycena Obligacji może ulegać wahaniom.
Ponadto na poziom kursu rynkowego wpływ może mieć relacja podaży i popytu na Obligacje. W okresie do
Dnia Wykupu Obligacji ich wycena może różnić się od Ceny Emisyjnej.
W związku z dopuszczeniem Obligacji do obrotu na Catalyst, istnieje ryzyko, że obrót Obligacjami będzie
ograniczony z uwagi na brak zleceń kupna/sprzedaży ze strony inwestorów. W wyniku zmian sytuacji
finansowej Emitenta oraz ogólnej sytuacji na GPW wahaniom może ulegać płynność Obligacji. W związku z
powyższym nie jest możliwe na dzień Propozycji Nabycia zapewnienie, że Obligacje będą mogły zostać
sprzedane przez Obligatariusza w dowolnym czasie i po dowolnej cenie.
2.6. Ryzyko braku zabezpieczeń Obligacji
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.
2.7. Ryzyko związane ze Zgromadzeniem Obligatariuszy
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Zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy jest
konieczne do: i) Zmiany Warunków Emisji, ii) możliwości zażądania przez Obligatariuszy wcześniejszego
wykupu Obligacji w przypadkach określonych w Pkt. 9 Warunków Emisji. Tym samym Obligatariusz
potencjalnie nie będzie mógł samodzielnie - bez współdziałania z innymi Obligatariuszami - zmienić Warunków
Emisji w porozumieniu z Emitentem ani wykonać niektórych z przysługujących mu uprawnień, gdyż: i) Emitent
będzie zobowiązany do zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy na żądanie Obligatariuszy posiadających
łącznie co najmniej 10% wyemitowanych i niewykupionych Obligacji, ii) do podjęcia uchwał przez
Zgromadzenie Obligatariuszy wymagane jest kworum oraz większość głosów określone w Warunkach Emisji.
2.8. Ryzyko związane z przepisami podatkowymi

Polskie przepisy podatkowe, ich interpretacje oraz stanowiska organów podatkowych bywają często
zmieniane, wielokrotnie na niekorzyść podatników. Zmiany te mogą polegać nie tylko na podwyższaniu stawek
podatkowych, rozszerzaniu zakresu opodatkowania, lecz nawet na wprowadzaniu nowych obciążeń
podatkowych. Zmiany prawa podatkowego mogą także wynikać z konieczności wdrażania nowych rozwiązań
przewidzianych w prawie Unii Europejskiej, wynikających z wprowadzenia nowych lub zmiany już istniejących
regulacji w zakresie podatków. Częste zmiany przepisów prawa oraz rozbieżności interpretacyjne w zakresie
stosowania przepisów podatkowych przez organy podatkowe mogą się okazać niekorzystne dla Emitenta, co
w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta.
Jednocześnie, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, w szczególności w
odniesieniu do stawek podatkowych oraz sposobu poboru podatku przez płatnika. Może to negatywnie
wpływać na zwrot z kapitału zainwestowanego w Obligacje.
2.9. Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami

Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 11 ust. 1 Regulaminu ASO GPW, organizator
odpowiednio ASO BondSpot oraz ASO GPW ma prawo zawiesić obrót instrumentami dłużnymi na okres nie
dłuższy niż 3 miesiące w następujących przypadkach:
•
•
•

na wniosek emitenta;
w przypadku uznania, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
jeśli emitent narusza przepisy obowiązujące odpowiednio w ASO BondSpot lub ASO GPW.

Ponadto BondSpot jako organizator 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 ASO BondSpot, przez co najmniej 5
Członków ASO BondSpot.
Ponadto GPW oraz BondSpot mogą zawiesić obrót instrumentami dłużnymi (stosownie do § 12 ust. 3
Regulaminu ASO GPW oraz § 14 ust. 3 Regulaminu ASO BondSpot) przed podjęciem decyzji o wykluczeniu
instrumentów dłużnych z obrotu,
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.
2.10. Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu

GPW (stosownie do § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW) oraz BondSpot (stosownie do § 14 ust. 1 Regulaminu
BondSpot) może wykluczyć instrumenty dłużne z obrotu w alternatywnym systemie obrotu w następujących
przypadkach:
1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
przez emitenta dodatkowych warunków;
2)

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

3) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO BondSpot lub ASO GPW;
4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta;
5) 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 (wyłącznie w
przypadku ASO GPW).
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Ponadto GPW (stosownie do § 12 ust. 2 Regulaminu ASO GPW) oraz BondSpot (stosownie do § 14 ust. 2
Regulaminu ASO BondSpot), wyklucza instrumenty dłużne z obrotu w alternatywnym systemie obrotu:
1)
2)
3)
4)

w przypadkach określonych przepisami prawa;
jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;
w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;
po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta,
lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu tej 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.

W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu ASO GPW oraz w § 14 ust. 2 pkt 4) Regulaminu
ASO BondSpot (opisanych wyżej w pkt 4), odpowiednio zgodnie z § 12 ust. 2a Regulaminu ASO GPW oraz §
14 ust. 2a Regulaminu ASO GPW, organizator alternatywnego systemu obrotu może odstąpić od wykluczenia
instrumentów dłużnych z obrotu, jeżeli przed upływem terminu wskazanego w tym przepisie sąd wyda
postanowienie:
1) o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego
lub postępowania sanacyjnego; lub
2) w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym; lub
3) o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.
Jednocześnie w powyższych przypadkach, odpowiednio GPW lub BondSpot wyklucza instrumenty dłużne z
obrotu po upływie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie:
1) odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu, o którym mowa w § 12 ust. 2a pkt 1)
Regulaminu ASO GPW lub odpowiednio § 14 ust. 2a pkt 1) Regulaminu ASO BondSpot; lub
2) umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 2a pkt 1) lub 2)
Regulaminu ASO GPW lub odpowiednio § 14 ust. 2a pkt 1) lub 2) Regulaminu ASO BondSpot; lub
3) uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu, o którym mowa w § 12 ust. 2a pkt 2) lub
3) Regulaminu ASO GPW lub odpowiednio § 14 ust. 2a pkt 2) lub 3) Regulaminu ASO BondSpot.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów dłużnych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia,
organizator ASO BondSpot lub ASO GPW może zawiesić obrót tymi instrumentami dłużnymi.
Zgodnie z Artykułem 78 ust 4. Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF, BondSpot oraz GPW 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
obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje
naruszenie interesów inwestorów.
2.11. Ryzyko związane z karami administracyjnymi i regulaminowymi nakładanymi w związku z
niewywiązaniem się przez spółkę z obowiązków informacyjnych

Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie
obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o Obrocie polegające na wymogu informowania KNF przez
Emitenta o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych, KNF może nałożyć na
Emitenta karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.
Emitent jest ponadto spółką publiczną, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW.
Stosownie do postanowień art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy spółka publiczna nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje obowiązki wymagane przez przepisy prawa, w szczególności nie wykonuje
obowiązków informacyjnych, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo,
papierów wartościowych tej spółki z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną w wysokości
do 1.000.000 zł., albo zastosować obie sankcje łącznie. Emitent nie jest w stanie przewidzieć, czy którakolwiek
z przesłanek stanowiących podstawę dla KNF do nałożenia na Spółkę powyższych sankcji administracyjnych
nie wystąpi w przyszłości. Nałożenie takich sankcji może wpłynąć negatywnie na reputację Spółki oraz na jej
postrzeganie przez kontrahentów i inwestorów.
Ponadto zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje
nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160 Ustawy o Obrocie, w tym w szczególności
wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o Obrocie, KNF może (i) wydać
decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo (ii) nałożyć karę
pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo (iii) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub
bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę
pieniężną.
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Zgodnie z art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie, przepisy art. 19 oraz art. 96 ust. 5-8, 10 i 11 Ustawy o Ofercie
stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z § 20b ust.1 Regulaminu ASO BondSpot, w przypadku gdy Emitent nie przestrzega zasad lub
przepisów obowiązujących w ASO BondSpot lub nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o
których mowa w rozdziale V Regulaminu ASO BondSpot, w szczególności o których mowa w §§ 18 -20a
Regulaminu ASO BondSpot, BondSpot może upomnieć Emitenta zgodnie z § 20b ust.1 pkt.1 Regulaminu
ASO BondSpot lub zgodnie z § 20b ust.1 pkt.2 Regulaminu ASO BondSpot nałożyć na Emitenta karę
pieniężną w wysokości do 50.000 zł.
Zgodnie z § 17c ust.1 pkt. 2 Regulaminu ASO GPW, w przypadku gdy Emitent nie przestrzega zasad lub
przepisów obowiązujących w ASO GPW lub nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki określone w
rozdziale V Regulaminie ASO GPW, w szczególności o których mowa w § 15a – § 15c, § 17-17b, GPW może
upomnieć Emitenta lub zgodnie z 17c ust.1 pkt. 1 Regulaminu ASO GPW lub nałożyć na Emitenta karę
pieniężną w wysokości do 50 000 zł.
Zgodnie z § 20b ust.3 Regulaminu ASO BondSpot w przypadku gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego
kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na rynku ASO
BondSpot lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO
BondSpot, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 20b ust. 2, BondSpot może
nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 20b
ust. 1 pkt 2 nie może przekraczać 50.000 zł.
Zgodnie z § 17c ust.3 Regulaminu ASO GPW w przypadku gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary
lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na rynku ASO GPW lub
nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO GPW, lub też
nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2, GPW może nałożyć na Emitenta
karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie ust. 1 pkt 2 nie może
przekraczać 50.000 zł.
Inne ryzyka
Wyżej wskazane ryzyka nie stanowią zamkniętego katalogu ryzyk, a jedynie wymiennie ryzyk najistotniejszych
w subiektywnym odczuciu Emitenta. Nie jest wykluczone wystąpienie innych ryzyk, typowych dla instrumentu
finansowego, jakim są obligacje oraz dla emitentów prowadzących działalność w sektorze odlewniczym.

3. CEL EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, JEŻELI ZOSTAŁ OKREŚLONY
Cel emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o obligacjach nie został określony.

4. OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Obligacje wyemitowane są jako papiery wartościowe na okaziciela nie mające formy dokumentu zgodnie z art.
8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy
na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy prowadzonych przez Uczestników Depozytu.
Podstawa emisji:
(a) Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach,
(b) Obligacje zostały wyemitowane na podstawie:
•

Uchwały Nr 5/2016 Zarządu Polska Grupa Odlewnicza S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia i uruchomienia Programu Emisji Obligacji;

•

Uchwały Nr 83/IV/2016 Rady Nadzorczej Polska Grupa Odlewnicza S.A. z dnia 22
czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie i uruchomienie Programu Emisji
Obligacji;

•

Uchwały Nr 1/2016 Zarządu Polska Grupa Odlewnicza S.A z dnia 25 lipca 2016 r. w
sprawie emisji obligacji serii A1 oraz ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii A1;

•

Uchwały Nr 84/IV/2016 Rady Nadzorczej Polska Grupa Odlewnicza S.A z dnia 25 lipca
2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii A1 w ramach Programu
Emisji Obligacji.

Obligacje stanowią bezwarunkowe, bezpośrednie, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązanie
Emitenta do świadczeń określonych w Warunkach Emisji, wykonywalne zgodnie z ich treścią. Obligacje mają
co najmniej równe pierwszeństwo z przyszłymi i obecnymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi
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zobowiązaniami Emitenta, z zastrzeżeniem zobowiązań, które na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa podlegają wcześniejszemu zaspokojeniu.

5. WIELKOŚĆ EMISJI
W ramach emisji zostało wyemitowanych 42.200 sztuk Obligacji Serii A1 (Kod ISIN PLPGO0000022 o wartości
nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna Obligacji objętych
niniejszą Notą Informacyjną wynosi 42.200.000 zł (słownie: czterdzieści dwa milion dwieście tysięcy złotych).

6. WARTOŚĆ

NOMINALNA I CENA EMISYJNA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB
SPOSÓB JEJ USTALENIA

Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej jednej Obligacji i wynosi 1.000 złotych (słownie:
jeden tysiąc złotych).
O WYNIKACH SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE OBJĘTYCH NINIEJSZĄ
NOTĄ INFORMACYJNĄ

7. INFORMACJE

7.1. daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Subskrypcja obligacji serii A1 prowadzona była w terminie od 26 lipca 2016 roku do 28 lipca 2016 roku.
7.2. daty przydziału instrumentów dłużnych
Przydział obligacji serii A1 miał miejsce w dniu 9 sierpnia 2016 roku.
7.3. liczby instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą
Subskrypcją objętych było do 42.200 (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście) sztuk obligacji serii A1.
7.4. stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na
które złożono zapisy
Stopa redukcji nie wystąpiła.
7.5. liczby instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży
Przydzielono 42.200 sztuk (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście) sztuk obligacji serii A1.
7.6. ceny, po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane)
Cena emisyjna obligacji serii A1 wynosiła 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
7.7. liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach
W toku subskrypcji złożono 20 zapisów na obligacje serii A1.
7.8. liczby osób, którym przydzielono instrumenty dłużne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
lub sprzedaży w poszczególnych transzach
Przydziału dokonano dla 20 ze złożonych zapisów na obligacje serii A1.
7.9. nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty dłużne w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną
jednostki instrumentu dłużnego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia
za objęcie jednostki instrumentu dłużnego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez
subemitenta)
Obligacje serii A1 nie były obejmowane przez subemitentów. Emitent nie zawarł umów o submisję.
7.10. łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów,
Łączne koszty emisji wyniosły 271.000,00 zł. Do kosztów emisji zaliczono:
przygotowania i przeprowadzenia oferty – 271.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden
tysięcy złotych, zero groszy)
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i.

ii.
iii.
iv.
v.

wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - brak kosztów
sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - brak kosztów
promocji oferty - brak kosztów
metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu
finansowym emitenta.
Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji są rozliczane w czasie przez okres do dnia wykupu
obligacji.
WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH

8. WARUNKI

8.1. Warunki wykupu
Wykup Obligacji
Dniem wykupu obligacji serii A1 (Kod ISIN PLPGO0000022), jest 9 sierpnia 2019 roku, a w przypadku gdy taki
dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy po takim dniu.
Kwota Wykupu Obligacji zostanie zapłacona przez Emitenta w Dniu Wykupu na rzecz podmiotów będących
Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Uprawnionych który przypada na dzień 1 sierpnia 2019 roku.
Wykup Obligacji przed Dniem Wykupu na żądanie Emitenta
Nie dotyczy - Emitentowi nie przysługuje prawo do żądania przedterminowego wykupu Obligacji przed Dniem
Wykupu, całości lub części wartości nominalnej Obligacji
Wykup Obligacji przed Dniem Wykupu na żądanie Obligatariusza
Obligatariuszowi nie przysługuje prawo do przedterminowego wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu, z
zastrzeżeniem postanowień dotyczących wcześniejszego i natychmiastowego wykupu obligacji, określonych
w Pkt. 9 Warunków Emisji Obligacji stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej.
Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji stanowiących załącznik do Noty Informacyjnej, wystąpienie
którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w Punkcie 9 lit. a). c), l)-n) Warunków Emisji lub którejkolwiek z
okoliczności, o której mowa w Punkcie b), d)-k) Warunków Emisji, po podjęciu przez Zgromadzenie
Obligatariuszy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na złożenie przez Obligatariuszy żądania
Wcześniejszego Wykupu („Przypadki Naruszenia”) uprawnia każdego z Obligatariuszy do złożenia żądania
Wcześniejszego Wykupu, zgodnie z Punktem 9.2 Warunków Emisji.
Wszelkie płatności wykupu Obligacji w Dniu Wykupu, w wyniku żądania Obligatariusza w związku z
wystąpieniem przypadków naruszenia Warunków Emisji w zakresie Wcześniejszego i Natychmiastowego
Wykupu, będą dokonywane za pośrednictwem KDPW zgodnie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi
Zasadami..
Na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej nie wystąpiły przesłanki uprawniające Obligatariuszy do żądania
Wcześniejszego Wykupu i Natychmiastowego Wykupu Obligacji objętych niniejszą Notą Informacyjną.
8.2. Oprocentowanie
Obligacje będą oprocentowane począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego do Dnia
Wykupu, według Stopy Bazowej (tj. stawki WIBOR [Warsaw Interbank Offered Rate] dla depozytów 6miesięcznych wyrażonych w PLN zgodnie z definicją Stopy Bazowej wskazanej w Załączniku nr 5 – Definicje
i objaśnienia skrótów)ustalanej w każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej powiększonej o Marżę
Odsetkową w wysokości 190 punktów bazowych, przy czym w wypadku gdyby ustalona według powyższej
metody Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego przyjęła wartość ujemną, to w takim wypadku za
Stopę Procentową dla tego Okresu Odsetkowego przyjmuje się wartość 0,00000 punktu procentowego
(„Stopa Procentowa”). Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni.
𝐾𝐾 =

𝑂𝑂 × 𝑁𝑁 × 𝐿𝐿
365

gdzie:
K oznacza Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji;
O oznacza ustaloną Stopę Procentową
N oznacza wartość nominalną jednej Obligacji
L oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym
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Najpóźniej w każdym Dniu Przekazania Informacji (wyłączając pierwszy Dzień Przekazania Informacji)
Emitent dokona wyliczenia Kwoty do Zapłaty należnej z tytułu Obligacji w najbliższym Dniu Płatności zgodnie
z § 117a ust. 2 Szczegółowych Zasad oraz zawiadomi KDPW o najbliższym Dniu Ustalenia Uprawnionych,
Dniu Płatności oraz o Kwocie do Zapłaty przypadającej do zapłaty w najbliższym Dniu Płatności, zgodnie z §
117a ust. 2 Szczegółowych Zasad.
Odsetki płatne są w PLN zgodnie z postanowieniami Regulaminu KDPW, w dniach wskazanych w tabeli
poniżej („Dzień Płatności Odsetek”) lub - w przypadku płatności Odsetek w Dniu Natychmiastowego Wykupu:
Numer Okresu
Odsetkowego

Pierwszy dzień
danego Okresu
Odsetkowego

Ostatni dzień
danego Okresu
Odsetkowego

Dzień Ustalenia
Uprawnionych

Dzień Płatności
Odsetek

Liczba dni w
Okresie
Odsetkowym

1

2016-08-09 (Wt)

2017-02-09 (Cz)

2017-02-01 (Śr)

2017-02-09 (Cz)

184

2

2017-02-09 (Cz)

2017-08-09 (Śr)

2017-08-01 (Wt)

2017-08-09 (Śr)

181

3

2017-08-09 (Śr)

2018-02-09 (Pt)

2018-02-01 (Cz)

2018-02-09 (Pt)

184

4

2018-02-09 (Pt)

2018-08-09 (Cz)

2018-08-01 (Śr)

2018-08-09 (Cz)

181

5

2018-08-09 (Cz)

2019-02-09 (So)

2019-02-01 (Pt)

2019-02-11 (Pn)

184

6

2019-02-09 (So)

2019-08-09 (Pt)

2019-08-01 (Cz)

2019-08-09 (Pt)

181

W razie braku płatności w którymkolwiek z Dni Płatności Odsetek wskazanych powyżej z przyczyn
niezależnych od Emitenta, technicznych lub administracyjnych KDPW lub jego następcy prawnego, Emitent
jest uprawniony do dokonania płatności w Dniu Roboczym przypadającym nie później niż w terminie 3 Dni
Roboczych od pierwotnego Dnia Płatności Odsetek.
Naliczanie Odsetek od Obligacji, które nie zostały wcześniej wykupione zgodnie z postanowieniami Warunków
Emisji, ustanie w Dniu Wykupu. W przypadku, gdy Obligacje nie zostaną wykupione przez Emitenta w Dniu
Wykupu, od dnia następującego po Dniu Wykupu naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie, o których
mowa w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego od wartości nominalnej niewykupionych Obligacji.
Jeżeli Dzień Płatności świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji będzie przypadać na dzień niebędący Dniem
Roboczym, Obligatariusz otrzyma świadczenie pieniężne pierwszego Dnia Roboczego przypadającego po
Dniu Płatności, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie ani innych należności z tytułu takiej odroczonej
płatności.
Wszelkie płatności Kwot do Zapłaty będą dokonywane za pośrednictwem KDPW zgodnie z Regulaminem
KDPW i Szczegółowymi Zasadami.

9. WYSOKOŚĆ

I FORMY EWENTUALNEGO
UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA

ZABEZPIECZENIA

I

OZNACZENIE

PODMIOTU

Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone, jak również nie będą ustanawiane żadne
zabezpieczenia po Dniu Emisji Obligacji.

10. WARTOŚĆ

ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO
UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ
EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
PROPONOWANYCH DO NABYCIA

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji
Nabycia tj. na dzień 31.03.2016r. wynosiła 100.276.518 PLN (słownie: sto milionów dwieście siedemdziesiąt
sześć tysięcy pięćset osiemnaście złotych), w tym wartość zobowiązań przeterminowanych na dzień
31.03.2016r. wynosiła 1.667.700 PLN (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset
złotych). Wszystkie bezsporne zobowiązania Emitent reguluje terminowo. Natomiast zobowiązania
przeterminowane wynikają głównie z: kompensat zobowiązań z należnościami (kwota 1.314.905 (jeden milion
trzysta czternaście tysięcy dziewięćset pięć) zł) oraz zobowiązań spornych.
Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej, oprócz Obligacji objętych niniejszą notą, Emitent nie
posiada zobowiązań powstałych w wyniku emisji obligacji
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Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu ostatecznego wykupu Obligacji będą
kształtowały się na poziomie odpowiednim do skali działalności prowadzonej przez Emitenta, przy czym
zobowiązania Emitenta będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtować się
będą na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.

11. DANE UMOŻLIWIAJĄCE POTENCJALNYM NABYWCOM DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
ORIENTACJĘ W EFEKTACH PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI
DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ORAZ ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZYWANIA SIĘ
Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, JEŻELI
PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST OKREŚLONE

Cel emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został określony.

12. ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
Nie dotyczy. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie, na rzecz
Obligatariuszy, Kwoty Wykupu w Dniu Wykupu, Kwoty Odsetek w Dniu Płatności Odsetek, Kwoty
Wcześniejszego Wykupu w Dniu Wcześniejszego Wykupu, zgodnie z Warunkami Emisji serii A1.

13. W

PRZYPADKU USTANOWIENIA JAKIEJKOLWIEK FORMY ZASTAWU LUB HIPOTEKI JAKO
ZABEZPIECZENIA
WIERZYTELNOŚCI
WYNIKAJĄCYCH
Z
DŁUŻNYCH
INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH - WYCENĘ PRZEDMIOTU ZASTAWU LUB HIPOTEKI DOKONANĄ PRZEZ
UPRAWNIONEGO BIEGŁEGO

Nie dotyczy Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone.

14. W PRZYPADKU EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE - DODATKOWO:
A) LICZBĘ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA, KTÓRA PRZYSŁUGIWAŁABY Z
OBJĘTYCH AKCJI - W PRZYPADKU GDYBY ZOSTAŁA DOKONANA ZAMIANA WSZYSTKICH
WYEMITOWANYCH OBLIGACJI,
B) OGÓLNĄ LICZBĘ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA - W PRZYPADKU GDYBY
ZOSTAŁA DOKONANA ZAMIANA WSZYSTKICH WYEMITOWANYCH OBLIGACJI;

Nie dotyczy.

15. W PRZYPADKU EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA - DODATKOWO:
A) LICZBĘ AKCJI PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ OBLIGACJĘ,
B) CENĘ EMISYJNĄ AKCJI LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA,
C) TERMINY, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ I WYGASAJĄ PRAWA OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA
TYCH AKCJI.

Nie dotyczy.

16. Informacja czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji
lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu - dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia,
licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał
Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania jakiegokolwiek zezwolenia, licencji lub zgody.

17. ZAŁĄCZNIKI:
a)
b)
c)

ZAŁĄCZNIK NR 1 - AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA
ZAŁĄCZNIK NR 2 - UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA
ZAŁĄCZNIK NR 3 - UCHWAŁY EMITENTA STANOWIĄCE PODSTAWĘ EMISJI DŁUŻNYCH

d)
e)

FINANSOWYCH OBJĘTYCH NINIEJSZĄ NOTĄ INFORMACYJNĄ
ZAŁĄCZNIK NR 4 - W ARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A1
ZAŁĄCZNIK NR 5 - DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

INSTRUMENTÓW
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ZAŁĄCZNIK NR 4 - WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A1
WYJAŚNIENIE
Emitent wyjaśnia, iż pkt 9.4 lit. a (i) Warunków Emisji stanowiący, iż w „przypadku wydania wiążącego Emitenta
prawomocnego orzeczenia stwierdzającego jego niewypłacalność” (tj. ogłoszenia upadłości Emitenta) „wszystkie
Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi” oznacza, iż Obligacje w przypadku wydania prawomocnego
postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta, staną się wymagalne.
Emitent wskazuje, iż zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe („Prawo Upadłościowe”),
zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne
z dniem ogłoszenia upadłości, zaś zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości
na zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił.
Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta nie powoduje samoistnego natychmiastowego wykupu
Obligacji rozumianego jako wypłata środków pieniężnych Obligatariuszom, gdyż w przypadku ogłoszenia upadłości
Emitenta, wierzytelności z Obligacji zostaną zaspokojone zgodnie z zasadami wynikającymi z Prawa Upadłościowego,
a zaspokojenie Obligatariuszy nie będzie uprzywilejowane w żaden sposób w stosunku do innych wierzycieli Emitenta.
Emitent podkreśla, iż na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej nie zachodzą żadne przesłanki
prowadzące do ogłoszenia upadłości Emitenta.
Powyższe wyjaśnienie nie jest stanowi zmiany Warunków Emisji.
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Netto oznacza łączną wartość bilansową skonsolidowanego
Zadłużenia Finansowego Grupy, wchodzącą w skład
danego ostatniego opublikowanego kwartalnego
sprawozdania skonsolidowanego Grupy pomniejszoną o
skonsolidowaną wartość środków pieniężnych, ich
ekwiwalentów, depozytów ustanowionych w celu
zabezpieczenia spłaty zobowiązań;

6)

„Dług
Skonsolidowany"

7)

,,Dzień Emisji"

8)

„Dzień Natychmiastowego posiada znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie
Wykupu"
9.5;

9)

Obligatoryjnego posiada znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie
„Dzień
Wcześniejszego Wykupu"
9.3;

10)

,,Dzień Płatności"

oznacza Dzień Płatności Odsetek, Dzień Wcześniejszego
Wykupu lub Dzień Wykupu, w zależności od przypadku;

11)

,,Dzień Płatności Odsetek"

oznacza dzień: (i) w którym Odsetki są płatne zgodnie z
Punktem 5.4; lub (ii) który jest Dniem Wcześniejszego
Wykupu;

12)

„Dzień
Informacji"

13)

,,Dzień Roboczy"

14)

„Dzień Ustalenia
Procentowej"

15 )

„Dzień
Uprawnionych"

oznacza dzień dokonania zapisu Obligacji zgodnie z
Punktem 2.1;

Przekazania oznacza Dzień Roboczy przypadający 5 (pięć) Dni
Roboczych
przed
danym
Dniem
Ustalenia
Uprawnionych lub odpowiednio w innym terminie, w
przypadku zmiany Szczegółowych Zasad powodującej
zmianę regulacji dotyczących terminu Dnia Przekazania
Informacji;

oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku (z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce), w
którym banki w Polsce prowadzą działalność;
Stopy oznacza dzień przypadający na 6 (sześć) Dni Roboczych
przed pierwszym dniem danego Okresu Odsetkowego,
w którym ma obowiązywać określona Stopa
Procentowa;

Ustalenia oznacza: (i) w stosunku do Dni Płatności Odsetek każdy dzień wskazany w kolumnie „Dzień Ustalenia
Uprawnionych" w Punkcie 5.4 oraz (ii) w stosunku do
innych Dni Płatności - Dzień Roboczy przypadający 6
(sześć) Dni Roboczych przed danym Dniem Płatności
lub, odpowiednio, w innym dniu w przypadku zmiany
Szczegółowych Zasad w zakresie wymogów mających
2
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„Dzień Przekazania Informacji”

oznacza Dzień Roboczy przypadający 5 (pięć) Dni Roboczych
przed danym Dniem Ustalenia Uprawnionych lub odpowiednio w
innym terminie, w przypadku zmiany Szczegółowych Zasad
powodującej zmianę regulacji dotyczących terminu Dnia
Przekazania Informacji

„Dzień Roboczy”

oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce), w którym banki w Polsce
prowadzą działalność.

„Dzień
Ustalenia
Procentowej”

Stopy

„Dzień Ustalenia Uprawnionych”

„Dzień Wcześniejszego Wykupu”

oznacza dzień przypadający na 6 (sześć) Dni Roboczych przed
pierwszym dniem danego Okresu Odsetkowego, w którym ma
obowiązywać określona Stopa Procentowa;.
oznacza: (i) w stosunku do Dni Płatności Odsetek – każdy dzień
wskazany w kolumnie „Dzień Ustalenia Uprawnionych” w Punkcie
5.4 Warunków Emisji i 8.2 niniejszej Noty Informacyjnej oraz (ii) w
stosunku do innych Dni Płatności – Dzień Roboczy przypadający
6 (sześć) Dni Roboczych przed danym Dniem Płatności lub,
odpowiednio, w innym dniu w przypadku zmiany Szczegółowych
Zasad w zakresie wymogów mających zastosowanie do Dnia
Ustalenia Uprawnionych.
posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art.9 Warunków
Emisji.

„Dzień Wykupu”

oznacza 09 sierpnia 2019 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest
Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy po takim dniu.

„Emitent”

oznacza Polską Grupę Odlewniczą Spółkę Akcyjną. z siedzibą w
Katowicach (adres: ul. Armii Krajowej 41, 40-698 Katowice)
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000305325, Nr NIP 771-23-74-309, adres strony internetowej:
www.pgo-sa.com.pl, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości
96 300 000,00 (dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy)
złotych, opłacony w całości.

„Grupa”

oznacza Emitenta łącznie z podmiotami przez niego
konsolidowanymi (ujętymi w sprawozdaniu skonsolidowanym
Emitenta), w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 Ustawy o
Rachunkowości, w tym z jego Spółkami Zależnym.

„GPW”

oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312.

„KDPW”

oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z
siedzibą w Warszawie.

„Kwota do Zapłaty”

oznacza Kwotę Odsetek, Kwotę Wykupu lub
Wcześniejszego Wykupu, w zależności od przypadku.

„Kwota Odsetek” lub „Odsetki”

oznacza kwotę odsetek brutto należną z tytułu oprocentowania
Obligacji w Dniu Płatności Odsetek.

Kwotę
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