
Raport bieżący nr 18/2013 

 

29.11.2013 

 

Temat: Emisja obligacji serii T1. 

 

Treść raportu: Po dokonaniu ponownej weryfikacji przeprowadzonych transakcji Zarząd Giełdy 

Praw Majątkowych Vindexus S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 listopada 2013 r. podjął uchwałę 

o emisji obligacji na okaziciela serii T1. 

 

1) Obligacje są emitowane jako obligacje imienne. 

 

2) Przedmiotem emisji jest 1.500 (tysiąc pięćset) obligacji imiennych serii T1 o wartości nominalnej 

i cenie emisyjnej 1.000 (tysiąc) złotych każda. Próg emisji wynosi 1 (jedną) obligację. Maksymalna 

wartość emisji obligacji wynosi 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, co stanowi 

mniej niż 10% kapitałów własnych emitenta. 

 

3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji wynosi 1.000 zł (tysiąc) każda 

 

4) Termin wykupu obligacji określony jest na dzień 8 listopada 2014 roku. 

 

Obligacje są wykupywane według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe od dnia, 

w którym dokonano poprzedniej wypłaty odsetek. Oprocentowanie naliczane jest od dnia dokonania 

przydziału. Dla celów naliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Odsetki będą 

naliczane od wartości nominalnej w trzymiesięcznych okresach odsetkowych, od dnia następujące 

po dniu przydziału Obligacji i będą wypłacane ostatniego dnia każdego okresu odsetkowego. 

 

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 9,75 % 

 

5) Obligacje są emitowane jako niezabezpieczone. 

 

6) Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na dzień 30.09.2013 r. wynosi 50.545 tys. zł. 

Poziom zobowiązań Spółki do dnia wykupu Obligacji będzie kształtować się adekwatnie do wielkości 

prowadzonej działalności. 

 

7) Obligacje oferowane są w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 

1995 r., to jest do grupy nie większej niż 149 osób poprzez skierowanie propozycji nabycia do 

potencjalnego Obligatariusza (Inwestor) oraz złożenia Deklaracji nabycia Obligacji przez Inwestora. 

 

8) Wszystkie emitowane obligacje w liczbie 1500 objął podmiot zależny Emitenta - GPM Vindexus 

Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, przydział obligacji został dokonany uchwałą 

z dnia 12 listopada 2013 r. 

 

Przedmiotowa informacja bieżąca podlega obowiązkowi publikacji ze względu na fakt, iż obligacje 

Emitenta zostały objęte przez jego jednostkę zależną. 

 


