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NOTA INFORMACYJNA 
 

  
 

DO 400.000 SZTUK OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C 
O WARTO�CI NOMINALNEJ 1.000 PLN KA�DA 

 
WYEMITOWANYCH PRZEZ  

 
FAMUR S.A. 

Z SIEDZIB� W KATOWICACH 
 

 
 
 
Niniejsza Nota Informacyjna została sporz�dzona w zwi�zku z ubieganiem si� o 
wprowadzenie instrumentów finansowych obj�tych niniejsz� Not� Informacyjn� do 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełd� Papierów 
Warto�ciowych w Warszawie 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 Giełd� Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. 
(rynku podstawowym lub równoległym). 
 
Inwestorzy powinni by� �wiadomi ryzyka, jakie niesie ze sob� inwestowanie w 
instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje 
inwestycyjne powinny by� poprzedzone wła�ciw� analiz�, a tak�e, je�eli wymaga tego 
sytuacja, konsultacj� z doradc� inwestycyjnym. 
 
Tre�� niniejszej Noty Informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełd� Papierów 
Warto�ciowych w Warszawie S.A. pod wzgl�dem zgodno�ci informacji w nim zawartych 
ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. 
 
 
 
 
 

Data sporz�dzenia: 18 pa�dziernika 2021 r. 
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1. O�WIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE 
ZAWARTE W NOCIE INFORMACYJNEJ 

My ni�ej podpisani o�wiadczamy, �e zgodnie z nasz� najlepsz� wiedz� i przy doło�eniu 
nale�ytej staranno�ci, by zapewni� taki stan, informacje zawarte w nocie informacyjnej 
s� prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz �e nie pomini�to w niej faktów, 
które mogłyby istotnie wpływa� na jej znaczenie i wycen� instrumentów dłu�nych 
wprowadzanych do obrotu, a tak�e �e opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka zwi�zane z 
udziałem w obrocie tymi instrumentami. 

 
 

 
Katowice, dnia 18 pa�dziernika 2021 roku 
 
 
 
Podpis: __________________ Podpis: __________________ 
 
Imi� i nazwisko: 

 
Imi� i nazwisko: 

 
Stanowisko: 

 
Stanowisko: 

 
 
Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 i § 18 ust. 3a Regulaminu ASO, Emitent jest zwolniony z obowi�zku 
zawierania umowy z Autoryzowanym Doradc�. 
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NOTA INFORMACYJNA 

2. EMITENT 

Nazwa (firma): Famur S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres: Katowice, ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, 
Polska 

KRS: 0000048716 

NIP: 6340126246 

REGON: 270641528 

Telefon: +48 32 359 63 00 

Telefaks: +48 32 359 66 77 

Adres strony 
internetowej: 

https://famur.com/ 

Adres e-mail: famur@famur.com 

3. INFORMACJA CZY DZIAŁALNO�	 PROWADZONA PRZEZ EMITENTA 
WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY 

Emitent oraz jego Grupa Kapitałowa zajmuj� si� produkcj� maszyn i urz�dze� 
wykorzystywanych w przemy�le wydobywczym. Emitent oraz spółki z Grupy 
Kapitałowej posiadaj� wieloletnie do�wiadczenie w projektowaniu i dostawie 
zaawansowanych technologicznie maszyn i urz�dze�.  

W zwi�zku z ogłoszon� w ostatnim czasie modyfikacj� kierunków strategicznych celem 
jest transformacja Grupy Kapitałowej w kierunku holdingu inwestuj�cego w zielon� 
transformacj� oraz inne perspektywiczne bran	e przemysłowe, w pierwszej kolejno�ci 
poprzez wej�cie w segment kompleksowej realizacji projektów fotowoltaicznych dla 
rynku B2B. 

Działalno�
 prowadzona przez Emitenta oraz działalno�
 planowana nie wymagaj� 
posiadania przez niego zezwolenia, licencji ani zgody. 

Wi�cej informacji dotycz�cych dotychczasowej działalno�ci oraz kierunków zmian 
zamieszczonych jest na Stronie Internetowej Emitenta. 
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4. CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podj�ciem decyzji o nabyciu Obligacji inwestorzy powinni uwa	nie 
przeanalizowa
 i rozwa	y
 omówione poni	ej czynniki ryzyka oraz pozostałe 
informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej.  

Poprzez nabycie Obligacji, inwestorzy przyjmuj� ryzyko, 	e Emitent mo	e sta
 si� 
niewypłacalny lub z innych przyczyn mo	e nie by
 w stanie wykona
 swoich 
zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. Istnieje szereg okoliczno�ci, które mog� do tego 
doprowadzi
. Nie jest mo	liwe zidentyfikowanie wszystkich takich okoliczno�ci ani 
stwierdzenie, wyst�pienie jakich okoliczno�ci jest najbardziej prawdopodobne, gdy	 
Emitent mo	e nie zna
 wszystkich takich okoliczno�ci. Ponadto, czynniki, które w 
ocenie Emitenta nie s� obecnie istotne, mog� sta
 si� istotne w przyszło�ci, w wyniku 
wyst�pienia zdarze�, na które Emitent nie ma wpływu. Przedstawione poni	ej czynniki 
ryzyka nie wyczerpuj� listy ryzyk, które mog� mie
 wpływ na działalno�
 Emitenta i 
jego Grupy Kapitałowej. 

Kolejno�
, w jakiej przedstawione zostały poni	sze czynniki ryzyka, nie jest 
wskazówk� co do ich istotno�ci, prawdopodobie�stwa ziszczenia si� lub potencjalnego 
wpływu na działalno�
 Emitenta.  

4.1 Czynniki ryzyka zwi�zane z sytuacj� gospodarcz�, maj�tkow� i finansow� 
Emitenta i Grupy Kapitałowej 

4.1.1 Ryzyko zwi�zane z realizacj� celów strategicznych i potencjalnymi 
przej�ciami (M&A) 

Grupa Kapitałowa znajduje si� obecnie w punkcie zwrotnym swojej działalno�ci, 
co zwi�zane jest z wej�ciem na nowe �cie	ki rozwoju w kierunku zielonych 
technologii. Znajduje to odzwierciedlenie w nowej strategii Grupy Kapitałowej 
ogłoszonej w raporcie bie	�cym nr 23/2021 pod koniec maja 2021 r., która 
zmodyfikowała kierunki strategiczne w celu wykorzystania m.in. potencjału i 
szans wynikaj�cych z transformacji energetycznej Polski. W zwi�zku z 
powy	szym Grupa Kapitałowa planuje budowa
 swoj� warto�
 poprzez 
optymalizacj� aktywów górniczych, przebran	owienie wybranych zakładów 
produkcyjnych oraz rozwój w kierunku holdingu inwestuj�cego w zielon� 
transformacj�. Pierwszym krokiem jest wej�cie w sektor fotowoltaiki 
wielkoskalowej oraz rozwi�za� PV dla sektora B2B, a nast�pnie konsekwentne 
poszukiwanie mo	liwo�ci inwestycyjnych w obszarach zwi�zanych z OZE, 
transportem i logistyk� oraz w innych perspektywicznych bran	ach 
przemysłowych. Strategiczna decyzja o rozpocz�ciu budowy holdingu 
inwestuj�cego w zielon� transformacj� ma pozwoli
 Grupie Kapitałowej na 
osi�gni�cie do ko�ca 2024 r. poziomu 70 proc. przychodów niezwi�zanych z 
w�glem energetycznym.  

W zwi�zku z intensywn� dywersyfikacj� prowadzonej przez Grup� Kapitałow� 
działalno�ci pojawia si� na tym tle szereg nowych ryzyk. Zwi�zane s� one 
przede wszystkim z mo	liwo�ci� nieosi�gni�cia zakładanych przychodów, 
synergii kosztowych, korzy�ci technologicznych, dost�pu do rynków zbytu, 
ponadto nieosi�gni�cie innych zakładanych korzy�ci z potencjalnego przej�cia, 
w tym problem z utrzymaniem bazy klientów po przeprowadzonej integracji. 
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Ponadto, w toku realizacji nowej strategii mog� wyst�pi
 wcze�niej 
nieprzewidziane koszty, opó�nienia czy warunki, które nale	y spełni
, a w 
szczególno�ci konieczno�
 uzyskania zgód okre�lonych organów regulacyjnych, 
nieprzewidziane zobowi�zania, kary finansowe, podatkowe lub inne działania 
egzekucyjne. 

Z kolei w przypadku planowanych przej�
 zagranicznych podmiotów, istnieje 
ryzyko wyst�pienia utrudnie� na gruncie prawnym, w szczególno�ci w zwi�zku 
z konieczno�ci� dostosowania do odmiennych systemów prawnych oraz wysok� 
dynamik� zmian w przepisach prawnych. Ponadto nale	y zwróci
 uwag� na 
mo	liwe bariery zwi�zane z ró	nicami kulturowymi i społecznymi oraz 
utrudnienia wynikaj�ce z asymilacji ró	nych procesów technologicznych, 
programów oraz kultur korporacyjnych, a tak	e kosztów przekształcenia czy 
integracji systemów IT oraz innych systemów operacyjnych. Istnieje równie	 
ryzyko zwi�zane z niedoszacowaniem czasu (w zakresie przebiegu samego 
procesu oraz uzyskania zakładanych korzy�ci) i zasobów niezb�dnych do 
przeprowadzenia / zako�czenia synergii oraz ryzyko ograniczonego dost�pu do 
podmiotu przejmowanego, w szczególno�ci w zakresie dokumentacji, co mo	e 
skutkowa
 trudno�ciami na etapie inwentaryzacji jego aktywów i zobowi�za� i 
skutkowa
 nadmiernym wydłu	eniem etapu negocjacyjnego.  

Nadto potencjalne przej�cia rodz� ryzyko braku zaanga	owania zespołu 
operacyjnego w podmiocie przejmowanym, skutkuj�ce opó�nieniem integracji 
potransakcyjnej. Co wi�cej przej�cia rodz� ryzyko konieczno�ci tworzenia 
odpisów na składniki maj�tku trwałego i obrotowego w wyniku realizacji 
ni	szych korzy�ci ni	 oczekiwane na etapie due dilligence. 

Istnieje tak	e ryzyko, 	e Emitent nie zdoła odpowiednio szybko wdro	y
 
zakładanej strategii i zdywersyfikowa
 prowadzonej działalno�ci, chocia	by 
przez przeorientowanie si� na produkcj� maszyn i urz�dze� dla OZE czy wej�cie 
w sektor wielkoskalowej fotowoltaiki. 

Istotnym ryzykiem jest równie	 wprowadzenie embarga, sankcji politycznych 
na potencjalnych rynkach zbytu czy rosn�ca w sił� konkurencja wykorzystuj�ca 
ni	sze ni	 w Polsce koszty pracy. 

Brak realizacji celów strategicznych mo	e mie
 istotny negatywny wpływ na 
działalno�
, sytuacj� finansow� i wyniki działalno�ci Grupy Kapitałowej, co w 
konsekwencji mo	e wpłyn�
 na zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� z jego 
zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

4.1.2 Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji 
ródeł przychodów 

Mimo prowadzonych działa� dywersyfikacyjnych istotna cz��
 przychodów 
Grupy Kapitałowej w perspektywie �rednioterminowej wci�	 b�dzie 
uzale	niona od sektora w�gla energetycznego. Znacz�ca cz��
 przychodów 
Grupy Kapitałowej pochodzi z rynku krajowego. Potencjalne ograniczenie 
zamówie� ze strony polskiego górnictwa w�gla kamiennego w dalszej 
przyszło�ci mo	e powodowa
 trudno�ci w zwi�zku z konieczno�ci� szybkiego 
znalezienia nowego kr�gu odbiorców maszyn górniczych. 
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Ponad 64% przychodów Grupy Kapitałowej osi�gni�tych w roku 2020 (ok. 43% 
przychodów za I półrocze 2021 r.) uzale	niona była od sytuacji sektora 
górnictwa w�gla energetycznego, charakteryzuj�cego si� wysokim ryzykiem 
operacyjnym i finansowym, ze wzgl�du na mo	liw� redukcj� popytu na skutek 
polityki dekarbonizacji i przechodzenia sektora energetycznego na inne �ródła 
energii, głównie odnawialne oraz gaz. Ponadto, ok. 67% przychodów Grupy 
Kapitałowej za 2020 r. (i ok. 64% za I półrocze 2021r.) pochodziło z rynku 
krajowego. Aktualna koncentracja przychodów z ww. obszarów w poł�czeniu z 
brakiem dywersyfikacji mo	e w wyniku pogorszenia si� sytuacji w segmencie 
w�gla kamiennego lub sytuacji gospodarczej w Polsce powodowa
 ryzyko 
spadku przychodów Emitenta. 

Z kolei ok. 24% przychodów Grupy Kapitałowej za 2020 r. (ok. 31% 
przychodów za I półrocze 2021 r.) pochodzi od producentów w�gla 
koksuj�cego, których działalno�
 operacyjna charakteryzuje si� �rednim 
ryzykiem i nie podlega w takim stopniu polityce dekarbonizacji jak w�giel 
energetyczny, poniewa	 w 2017 r. Komisja Europejska potwierdziła status 
w�gla koksowego jako surowca krytycznego. Na li�cie tej znajduje si� 27 
surowców, dla których ryzyko niedoboru dostaw oraz jego skutki dla gospodarki 
s� wi�ksze, ni	 w przypadku innych surowców. Popyt na w�giel koksowy, a 
przez to nakłady inwestycyjne na maszyny i urz�dzenia dokonywane przez 
producentów tego surowca, uzale	niony jest od produkcji stali, która 
warunkowana jest tempem globalnego wzrostu gospodarczego, globalnej 
produkcji przemysłowej i podlega znacznym fluktuacjom. Istnieje ryzyko 
spopularyzowania technologii produkcji stali wykorzystuj�cej zamiast w�gla 
koksuj�cego inne surowce np. wodór. Rozwój tego rodzaju technologii 
wytwarzania stali mo	e przyczyni
 si�, poprzez spadek znaczenia w�gla 
koksuj�cego, do trwałego obni	enia przychodów Grupy Kapitałowej. 

Powy	sze ryzyka mog� ograniczy
 ilo�
 zamówie� z rynku polskiego górnictwa 
w�gla kamiennego a tak	e koksuj�cego, co w konsekwencji mo	e spowodowa
 
trudno�ci w szybkim znalezieniu nowych odbiorców. Je	eli Grupa Kapitałowa 
nie b�dzie w stanie w odpowiednim tempie zdywersyfikowa
 �ródeł swoich 
przychodów, mo	e to mie
 istotny i niekorzystny wpływ na jej działalno�
, 
sytuacj� finansow� i wyniki działalno�ci, w szczególno�ci w zwi�zku z 
dynamicznie zmieniaj�cym si� otoczeniem gospodarczym w kierunkach 
opisanych w punkcie 4.2 niniejszej Noty Informacyjnej. 

4.1.3 Ryzyko zwi�zane z procedurami i warunkami rozstrzygania przetargów 
publicznych 

Wi�kszo�
 urz�dze� sprzedawanych przez podmioty Grupy Kapitałowej na 
rynku polskim jest dostarczana na podstawie przetargów publicznych 
organizowanych przez zamawiaj�cych klientów. Przetargi te odbywaj� si� w 
oparciu o kryteria ustalane przez klientów, zgodnie z procedurami 
przewidywanymi przez Ustaw� Prawo Zamówie� Publicznych. Jednym z 
podstawowych kryteriów jest cena oferowana przez dostawc�. W warunkach 
silnej konkurencji ceny przetargowe oferowane przez niektórych dostawców 
mog� by
 zani	ane lub te	 ustalane na poziomie ograniczaj�cym do minimum 
mar	e producenta. Emitent i podmioty z jego Grupy Kapitałowej w składanych 
ofertach d�	� do utrzymania cen na poziomie zapewniaj�cym osi�ganie 
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satysfakcjonuj�cej, dodatniej mar	y. Nie mo	na wykluczy
 ryzyka, 	e w 
przyszło�ci, w przypadku niektórych kontraktów, rentowno�
 realizowana przez 
podmioty Grupy Kapitałowej b�dzie ni	sza od osi�ganej obecnie. Dodatkowo, 
w toku procedury przetargowej, decyzje komisji przetargowych o przyznaniu 
okre�lonych zamówie� danemu producentowi cz�sto s� kwestionowane przez 
konkurentów, co wpływa na znacz�ce wydłu	anie si� terminów podpisywania 
ostatecznych umów z zamawiaj�cym, a w niektórych przypadkach mo	e 
doprowadzi
 do uniewa	nienia przetargu. Działania takie mog� by
 czynnikiem 
utrudniaj�cym optymalne planowanie procesów produkcyjnych, organizacj� 
zakupu materiałów i usług. Mog� te	 by
 powodem okresowego ni	szego 
wykorzystania posiadanych zdolno�ci produkcyjnych i prowadzi
 do 
pogorszenia si� wyników działalno�ci gospodarczej prowadzonej przez 
Emitenta i jego Grup� Kapitałow�. Nale	y mie
 równie	 na uwadze ewentualne 
skutki wyrz�dzenia szkody klientowi w zwi�zku z niewykonaniem lub 
nienale	ytym wykonaniem zamówienia. W sytuacji, w której szkoda nie 
zostanie dobrowolnie naprawiona, a niewykonanie lub nienale	yte wykonanie 
nie jest nast�pstwem okoliczno�ci, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialno�ci, zamówienie mo	e nie zosta
 udzielone danemu podmiotowi 
w toku post�powa� w trybie zamówie� publicznych w okresie kolejnych trzech 
lat od dnia takiego zdarzenia. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, 	e wykonanie 
danej umowy nie le	y w interesie publicznym, czego nie mo	na było 
przewidzie
 w chwili zawarcia umowy, zamawiaj�cy mo	e ponadto odst�pi
 od 
umowy w terminie 30 dni od powzi�cia wiadomo�ci o tych okoliczno�ciach, a 
wykonawca mo	e 	�da
 wył�cznie wynagrodzenia nale	nego z tytułu 
wykonania cz��ci umowy.  

Niewykonanie lub nienale	yte wykonanie zamówie�, a tak	e post�puj�ca 
konkurencja cenowa w warunkach przetargu publicznego tworz� ryzyka, 
których materializacja mo	e mie
 istotny negatywny wpływ na działalno�
, 
sytuacj� finansow� i wyniki działalno�ci Grupy Kapitałowej, w szczególno�ci 
w zwi�zku z ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi czy post�puj�c� 
konkurencj� cenow� ograniczaj�c� rentowno�
 kontraktów. 

4.1.4 Ryzyko zwi�zane ze specyfik� umów długoterminowych 

Działalno�ci producentów maszyn i urz�dze� dla górnictwa mo	na 
przyporz�dkowa
 pewn� powtarzaln� cech� dotycz�c� zawieranych umów i 
rynków. W wi�kszo�ci przypadków sprzeda	 produkowanych przez Grup� 
Kapitałow� maszyn i urz�dze� odbywa si� na podstawie indywidualnie 
negocjowanych kontraktów na rynku zagranicznym, z kolei pozyskiwanie 
klientów na rynku krajowym przybiera form� przetargów publicznych na 
dzier	aw� (rzadziej leasing) maszyn. Długoterminowe umowy stabilizuj� 
przepływy finansowe w Grupie Kapitałowej daj�c mo	liwo�
 przewidywania 
cz��ci stałych przychodów ze sprzeda	y oraz pozwalaj� na planowanie 
wykorzystania zdolno�ci produkcyjnych. Ponadto Emitent zawiera ramowe 
długoterminowe umowy o współpracy, którymi s� umowy serwisowe 
pogwarancyjne, gdzie realna warto�
 umowy uzale	niona jest od wykorzystania 
sprz�tu przez klienta lub innych czynników, na które Grupa Kapitałowa ma 
ograniczony wpływ. W zwi�zku z prowadzon� dywersyfikacj� działalno�ci, 
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Emitent zawarł tak	e za po�rednictwem swoich spółek zale	nych umowy 
długoterminowe z Urz�dem Regulacji Energetyki jako uczestnik rynku mocy w 
systemie aukcyjnym OZE. Umowy te jednak wi�	� si� z ryzykiem kar i 
grzywien w razie niewywi�zania si� z zobowi�za� umownych i mog� istotnie 
wpłyn�
 na przyszłe przychody i koszty Grupy Kapitałowej. 

Oprócz oczywistych korzy�ci zwi�zanych z długoterminow� współprac�, 
zawarcie umowy na dłu	szy okres mo	e rodzi
 ryzyka, jakie nie wyst�puj� b�d� 
wyst�puj� w mniejszym stopniu przy umowach krótkoterminowych. Z 
pewno�ci� umowy takie wymagaj� stałego monitoringu ryzyka zwi�zanego ze 
zmienno�ci� w czasie i otoczeniu mikro i makroekonomicznym (zmiany cen 
surowców, walut, zmiany w przepisach podatkowych, zmiany w sytuacji 
finansowej kontrahenta itp.). W warunkach umów długoterminowych istnieje 
ryzyko zwi�zane ze zmian� zakresu realizacji umowy, w tym zmniejszenia 
wolumenu, warto�ci umowy czy skróceniu czasu jej trwania, co w konsekwencji 
mo	e istotnie negatywnie wpłyn�
 na działalno�
, sytuacj� finansow� i wyniki 
działalno�ci Grupy Kapitałowej, a tak	e na zdolno�
 Emitenta do obsługi 
zobowi�za� z tytułu Obligacji. 

4.1.5 Ryzyko zwi�zane z trafno�ci� oszacowania kosztów realizowanych i 
planowanych kontraktów 

Ryzyko niedoszacowania cen kontraktów mo	e wyst�powa
 w przypadku 
pojawienia si� trudnych do zidentyfikowania na etapie przygotowywania przez 
Emitenta oferty prac niezb�dnych do wykonania zamówienia i obj�tych cen� 
ryczałtow� za ich wykonanie. W celu ograniczenia ryzyk z tym zwi�zanych 
Emitent prowadzi ró	ne działania mityguj�ce, jednak nie mo	na wykluczy
 
wyst�pienia negatywnych skutków. Ewentualne niedoszacowania cen 
kontraktów mogłyby wywrze
 istotny negatywny wpływ na działalno�
, 
sytuacj� finansow� i wyniki działalno�ci Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji 
mo	e mie
 wpływ na zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� ze zobowi�za� 
wynikaj�cych z Obligacji. 

4.1.6 Ryzyko zwi�zane z odpowiedzialno�ci� za sprawno�� i jako�� 
dostarczanych urz�dze� 

Grupa Kapitałowa jest uznanym producentem maszyn i urz�dze� dla górnictwa. 
Ponad stuletnie do�wiadczenie Grupy Kapitałowej pozwoliło jej na rozwój i 
ci�głe doskonalenie jako�ci swoich produktów. Pomimo posiadania 
nowoczesnego zaplecza produkcyjnego i dokładania nale	ytej staranno�ci, w 
procesie konstrukcyjnym i wytwórczym mo	e pojawi
 si� ryzyko bł�du 
ludzkiego. Co wi�cej, mo	e zdarzy
 si� niewła�ciwa eksploatacja 
dzier	awionego/sprzedanego do kopal� sprz�tu. W tym przypadku istnieje 
ryzyko zwi�zane z mo	liwo�ci� poci�gni�cia do odpowiedzialno�ci Emitenta 
b�d� te	 podmiotów z jego Grupy Kapitałowej przez odbiorców z tytułu wad 
technologicznych lub te	 eksploatacyjnych dostarczanych urz�dze� i maszyn. 
Tego rodzaju ryzyko dotyczy tak	e segmentu PV, w ramach którego Grupa 
Kapitałowa oferuje urz�dzenia wytwarzaj�ce energi� elektryczn�. Tego typu 
urz�dzenia w momencie wprowadzenia do obrotu mog� posiada
 wady 
konstrukcyjne, czy te	 ulec awarii, co w dalszej konsekwencji mo	e tworzy
 
zagro	enie dla 	ycia lub zdrowia i zarazem ryzyko finansowe odszkodowania 
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dla poszkodowanych osób. Istnieje równie	 ryzyko zwi�zane z niewywi�zaniem 
si� z gwarancji/r�kojmi udzielonej przez producentów modułów PV i osprz�tu 
elektronicznego, który wykorzystujemy co mo	e spowodowa
 niespodziewane 
dodatkowe koszty. 

Emitent i jego Grupa Kapitałowa mog� by
 tak	e nara	one na konieczno�
 
poniesienia dodatkowych kosztów zwi�zanych z usuni�ciem zgłaszanych przez 
klientów roszcze�, b�d� te	 na nieotrzymanie pełnej nale	no�ci z tytułu 
zrealizowanej dostawy konkretnego urz�dzenia. Natomiast w przypadku sprz�tu 
eksportowanego do Rosji, istnieje potrzeba certyfikacji, której pozyskanie w 
warunkach pandemii wi�zało si� z opó�nieniami, a te z kolei przekładały si� na 
opó�nienia w realizacji kontraktu. Reklamacje, a w konsekwencji ewentualna 
odpowiedzialno�
 gwarancyjna oraz potencjalne braki certyfikacyjne zgłoszone 
przez odbiorców mog� doprowadzi
 do powstawania strat powoduj�cych 
obni	enie osi�ganych zysków przez Emitenta lub podmioty z jego Grupy 
Kapitałowej. Wyst�pienie któregokolwiek z powy	szych ryzyk mo	e mie
 
istotny niekorzystny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow� i wyniki 
działalno�ci Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji mo	e mie
 tak	e wpływ na 
zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z 
Obligacji. 

4.1.7 Ryzyko zwi�zane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, 
zniszczenia lub utraty cz��ci maj�tku produkcyjnego 

Działalno�
 produkcyjna Grupy Kapitałowej jest w znacznym stopniu oparta o 
wykorzystanie posiadanego maj�tku trwałego. Ewentualne zniszczenie, awaria 
lub utrata cz��ci lub cało�ci maj�tku produkcyjnego posiadanego przez spółki 
Grupy Kapitałowej mo	e skutkowa
 czasowym wstrzymaniem produkcji i 
terminowej realizacji zamówie�, w wyniku czego realizacja podpisanych przez 
Grup� Kapitałow� kontraktów mogłaby by
 opó�niona lub niemo	liwa do 
wypełnienia. W rezultacie wyst�pienie powy	szego ryzyka mo	e mie
 istotny 
niekorzystny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow� i wyniki operacyjne 
Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji mo	e wpłyn�
 na zdolno�
 Emitenta do 
wywi�zywania si� z jego zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

W zwi�zku z przyj�ciem oferty sprzeda	y energii elektrycznej, a tak	e 
uczestniczeniem w systemie aukcyjnym rynku mocy, Emitent zobowi�zał si� 
wyprodukowa
 i dostarczy
 energi� elektryczn�. W tym zakresie istnieje ryzyko 
niewywi�zania si� ze zobowi�za� na skutek niemo	liwych do przewidzenia 
zdarze� pogodowych, awarii czy kradzie	y, które to z kolei mog� doprowadzi
 
do obci�	enia Emitenta karami umownymi. 

4.1.8 Ryzyko zwi�zane z ochron� własno�ci intelektualnej 

Spółki z Grupy Kapitałowej prowadz� działalno�
 w obszarze, w którym 
znajduj� zastosowanie regulacje dotycz�ce praw własno�ci przemysłowej i 
intelektualnej oraz ich ochrony. Dotyczy to głównie opracowywania i 
wykorzystywania rozwi�za� technicznych i technologicznych znajduj�cych 
zastosowanie w wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu wyrobach. Pomimo, 
	e działalno�
 w Grupie Kapitałowej prowadzona jest w taki sposób, aby nie 
narusza
 praw osób trzecich w tym zakresie, a dodatkowo opiera si� głównie na 
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własnych rozwi�zaniach konstrukcyjnych, nie mo	na wykluczy
, i	 przeciwko 
Emitentowi lub jego spółkom zale	nym b�d� wysuwane przez osoby trzecie 
roszczenia dotycz�ce naruszenia praw własno�ci przemysłowej lub 
intelektualnej. Wyst�pienie z takimi roszczeniami mo	e spowodowa
 
ograniczenie mo	liwo�ci wykorzystywania danego rozwi�zania w ramach 
prowadzonej działalno�ci lub wprowadzania do obrotu wyrobów, w których 
takie rozwi�zanie jest stosowane, zarówno czasowo – w okresie trwania sporu 
s�dowego, jak i trwale – po ewentualnym negatywnym zako�czeniu takiego 
sporu dla spółki z Grupy Kapitałowej. Mo	e to wi�za
 si� równie	 z 
konieczno�ci� zapłaty ewentualnych odszkodowa�, a tak	e zast�pienia 
spornego rozwi�zania innym. Wyst�pienie takich okoliczno�ci mo	e w efekcie 
negatywnie wpłyn�
 na działalno�
, sytuacj� finansow� oraz wyniki 
działalno�ci Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji mo	e mie
 wpływ na 
zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z 
Obligacji. 

4.1.9 Ryzyko zwi�zane z utrat� kluczowych pracowników oraz z brakiem 
mo�liwo�ci pozyskania wykwalikowanej kadry technicznej i in�ynierskiej 

Charakter prowadzonej działalno�ci sprawia, 	e Grupa Kapitałowa wykazuje 
du	e zapotrzebowanie na wysokokwalifikowan� kadr� robotników oraz 
techniczno-in	yniersk� posiadaj�cych du	e do�wiadczenie i wysokie 
umiej�tno�ci. Maj�c na uwadze powy	sze istnieje ryzyko, 	e w przyszło�ci 
utrudnione b�dzie zatrudnienie wystarczaj�cej ilo�ci osób z odpowiednim 
do�wiadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi, co mo	e 
negatywnie oddziaływa
 na mo	liwo�
 zwi�kszania produkcji i skali 
�wiadczonych usług oraz wdra	ania nowych maszyn, konstrukcji i rozwi�za� 
technicznych. 

Istnieje ryzyko odej�cia kluczowej kadry kierowniczej i wykwalifikowanych 
pracowników do innych spółek lub konkurentów oferuj�cych korzystniejsze 
warunki zatrudnienia. Taka utrata personelu mo	e mie
 niekorzystny wpływ na 
działalno�
 operacyjn� oraz powodowa
 dodatkowe koszty po stronie Grupy 
Kapitałowej. Ponadto utrata kadry kierowniczej wy	szego szczebla mo	e 
spowodowa
 trudno�ci w realizacji strategii Grupy Kapitałowej oraz 
niezdolno�
 do okre�lania i realizacji potencjalnych inicjatyw strategicznych w 
przyszło�ci, w tym strategii dotycz�cych wzrostu działalno�ci Grupy 
Kapitałowej. 

W kontek�cie powy	szego istotnym czynnikiem jest tak	e ogólna sytuacja na 
rynku pracy w Polsce. Obecnie obserwuje si� wzrost oczekiwa� płacowych, 
który mo	e przeło	y
 si� na wzrost poziomu kosztów operacyjnych Grupy 
Kapitałowej, w tym w rozwijanym segmencie fotowoltaicznym. 

Braki zatrudnienia, koszty adaptacji, dodatkowych szkole� lub zatrudniania 
do�wiadczonych i wykwalifikowanych pracowników, a tak	e zwi�zana z tym 
presja płacowa, w szczególno�ci kadry kierowniczej wy	szego szczebla i 
�redniego szczebla mog� mie
 istotny niekorzystny wpływ na wyniki lub 
perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej oraz na zdolno�
 Emitenta do 
wykonywania jej zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji oraz na warto�
 
Obligacji. 
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4.1.10 Ryzyka zwi�zane z obecno�ci� i ekspansj� na rynkach zagranicznych 

a) Ryzyko zwi�zane z oferowaniem produktów na rynki zagraniczne 

Zdobywanie zarówno polskiego, jak i zagranicznych rynków zbytu dla 
oferowanych produktów jest istotnym elementem rozwoju Emitenta. 
Dotyczy to tak	e rynków oportunistycznych, na których Emitent buduje 
swoj� pozycj� poprzez alianse strategiczne z lokalnym partnerami lub 
przej�cia podmiotów ze stabilnym portfolio klientów i udziałem w rynku. 
Tego rodzaju przedsi�wzi�cia obarczone s� jednak ryzykiem, które mo	e 
by
 zwi�zane m.in. z: bł�dnym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych 
klientów, niepełnym dostosowaniem produktów do wymaga� rynków 
zagranicznych, brakiem lub niedostatecznym popytem na owe produkty, 
nieefektywn� kampani� reklamow�, b�d� pojawieniem si� konkurencyjnej 
oferty. Wymienione powy	ej zdarzenia mog� powodowa
 ograniczenie 
dynamiki rozwoju Emitenta, gorsze wyniki finansowe lub utrat� cz��ci 
zainwestowanych �rodków. Emitent stara si� ograniczy
 wy	ej wymienione 
ryzyko, nie zmienia to jednak faktu, 	e jest ono cały czas realne, a jego 
ewentualna materializacja skutkuj�ca niepowodzeniem w zakresie ekspansji 
na rynki zagraniczne mo	e mie
 istotny negatywny wpływ na działalno�
, 
sytuacj� finansow� i wyniki działalno�ci Grupy Kapitałowej, co w 
konsekwencji mo	e wpłyn�
 na zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� z 
jego zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

b) Ryzyko podatkowe zwi�zane z transakcjami z podmiotami 
powi�zanymi 

Spółki Grupy Kapitałowej zawieraj� i planuj� zawiera
 w ramach 
prowadzonej działalno�ci transakcje z podmiotami powi�zanymi. 
Informacje o transakcjach z jednostkami powi�zanymi prezentowane s� w 
rocznych oraz �ródrocznych skonsolidowanych sprawozdaniach 
finansowych Grupy Kapitałowej oraz jednostkowych sprawozdaniach 
finansowych Emitenta. W ocenie Zarz�du Emitenta, transakcje te s� 
zawierane na warunkach rynkowych oraz dokumentowane w nale	yty 
sposób. Grupa Kapitałowa posiada sformalizowan� polityk� cen 
transferowych. Nie mo	na jednak wykluczy
 ewentualnego 
zakwestionowania przez organy podatkowe warunków finansowych 
stosowanych w przedmiotowych transakcjach, co mo	e narazi
 Grup� 
Kapitałow� na ryzyko post�powa� podatkowych. Post�powania te z kolei, 
mog� mie
 istotny negatywny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow� i 
wyniki działalno�ci Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji mo	e mie
 
wpływ na zdolno�
 Emitenta do wywi�zania si� ze zobowi�za� 
wynikaj�cych z Obligacji. 

c) Ryzyko zwi�zane z dostosowaniem si� do zagranicznych przepisów 
prawnych 

Spółki z Grupy Kapitałowej oferuj� i wprowadzaj� swoje wyroby do obrotu 
na licznych rynkach zagranicznych, co wi�	e si� z konieczno�ci� 
uwzgl�dniania obowi�zuj�cych na tych rynkach regulacji prawnych, 
zwłaszcza w zakresie wymogów dotycz�cych udzielania zamówie� przez 
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podmioty sektora wydobywczego, dopuszczania maszyn i urz�dze� do pracy 
pod ziemi�, a tak	e warunków wykonywania prac w kopalniach czy 
wymaga� BHP. Grupa Kapitałowa działa na rynkach zagranicznych od 
wielu lat, wobec czego znane jej s� wymagania obowi�zuj�ce w 
przedmiotowym zakresie na poszczególnych rynkach. Nie mo	na jednak 
wykluczy
 ewentualnych zmian w przyszło�ci przepisów obowi�zuj�cych w 
tych obszarach, co mo	e uniemo	liwi
 lub ograniczy
 startowanie w 
przetargach w danym kraju. Taka sytuacja b�dzie powodowa
 konieczno�
 
dostosowania si� do nowych wymaga� organizacyjno-prawnych. 
Ewentualne zmiany w przepisach prawa obowi�zuj�cych w krajach, w 
których s� lub b�d� oferowane wyroby Grupy Kapitałowej, mog� wpłyn�
 
na ograniczenie mo	liwo�ci oferowania wyrobów w tych krajach lub 
konieczno�
 dostosowania do zmienionych reguł, co mo	e spowodowa
 
spadek przychodów lub zwi�kszenie kosztów Grupy Kapitałowej, a w 
konsekwencji istotnie negatywnie wpłyn�
 na działalno�
, sytuacj� 
finansow� i wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej. W rezultacie zdolno�
 
Emitenta do wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji 
mo	e tak	e ulec pogorszeniu. 

d) Ryzyko polityczne w krajach, które s� rynkami lub potencjalnymi 
rynkami dla Grupy Kapitałowej  

Grupa Kapitałowa oferuj�c swoje produkty oraz usługi na wielu rynkach 
zagranicznych nara	ona jest na mo	liwo�
 wyst�pienia ryzyka politycznego, 
które mo	e materializowa
 si� w ró	nych postaciach ograniczaj�c sprzeda	 
Grupy Kapitałowej. Dotyczy to w szczególno�ci rynków rosyjskiego, 
ukrai�skiego, wybranych krajów azjatyckich, wybranych krajów Ameryki 
Łaci�skiej oraz wybranych krajów Bliskiego Wschodu. Ewentualne 
wyst�pienie ryzyka politycznego na poszczególnych rynkach zagranicznych 
Emitenta mo	e spowodowa
 pogorszenie si� wyników finansowych Grupy 
Kapitałowej, co w konsekwencji mo	e mie
 wpływ na zdolno�
 Emitenta do 
wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

4.1.11 Ryzyko zewn�trznego finansowania 

a) Ryzyko kredytowe odbiorców Grupy Kapitałowej (w tym, w zwi�zku z 
leasingami, wykupem wierzytelno�ci, itp.) 

Wa	nym celem Grupy Kapitałowej jest oferowanie rozwi�za� finansowych 
dopasowanych do potrzeb i mo	liwo�ci klientów zainteresowanych 
nabyciem sprz�tu i usług. Kompleksowo�
 oferowanych rozwi�za�, to 
równie	 projektowanie struktury finansowania dla ka	dej potrzeby 
inwestycyjnej klientów. Prowadzenie działalno�ci handlowej wi�	e si� z 
ryzykiem niewypłacalno�ci kontrahentów. W tym obszarze zauwa	alne jest 
zagro	enie wynikaj�ce z renegocjacji warunków kontraktów, ich 
ewentualnego zawieszenia czy próby wycofania si� z zawartych wcze�niej 
umów dostawy. Grupa Kapitałowa ponosi szczególnie wysokie ryzyko 
kredytowe w zwi�zku ze współprac� z bran	� górnictwa w�gla kamiennego 
i w stosunku do tych nale	no�ci wyst�puje najwi�ksza koncentracja ryzyka. 
Wynika ona z zawartych umów i zwi�zanych z nimi takimi zdarzeniami jak: 
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niewypłacalno�
 kontrahenta, cz��ciowa spłata nale	no�ci lub znacz�ce 
opó�nienia w zapłacie nale	no�ci.  

Ponadto nale	y uwzgl�dni
 coraz gorsze postrzeganie bran	y górniczej 
przez rynek i instytucje finansowe. Powoduje to po stronie instytucji 
finansowych orientacj� na ograniczanie ekspozycji na ryzyko górnicze oraz 
d�	enie do redukcji zaanga	owania finansowo-kredytowego w podmioty z 
bran	y górniczej. Realizacja ryzyka kredytowego dla odbiorców Grupy 
Kapitałowej mo	e skutkowa
 ograniczeniem zamówie� na produkty i usługi 
Grupy Kapitałowej, a ponadto doprowadzi
 do zmiany oczekiwa� w 
zakresie warunków finansowych przyszłych kontraktów. W efekcie, 
materializacja ryzyka w tym obszarze mo	e wi�za
 si� z konieczno�ci� 
tworzenia rezerw oraz odpisów na nale	no�ci i inne składniki maj�tkowe (np. 
zapasy, �rodki trwałe). 

Emitent nie mo	e wykluczy
, i	 w przypadku niewypłacalno�ci klienta, 
instytucje finansowe wyst�pi� do Emitenta z regresem. Emitent nie jest w 
stanie tak	e zagwarantowa
 tego, 	e stosowane przez niego mechanizmy w 
zakresie minimalizowania ryzyka kredytowego s� wystarczaj�co skuteczne. 
Niewła�ciwe zarz�dzanie ryzykiem kredytowym mo	e mie
 istotny 
niekorzystny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow� i wyniki działalno�ci 
Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji mo	e mie
 wpływ na zdolno�
 
Emitenta do wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

b) Ryzyko zwi�zane z emisj� Obligacji 

Na dzie� niniejszej Noty Informacyjnej, Emitent finansuje swoj� działalno�
 
m.in. poprzez emisj� obligacji. Według stanu na dzie� niniejszej Noty 
Informacyjnej, ł�czna suma zobowi�za� Emitenta z tytułu wyemitowanych 
i niewykupionych obligacji (wliczaj�c obligacje wyemitowane na podstawie 
Warunków Emisji i obj�tych niniejsz� Not� Informacyjn�) wynosi do 785 
mln PLN – wg warto�ci nominalnych. 

Obligacje 
wyemitowane 
przez Emitenta i 
niewykupione na 
dzie� niniejszej 
Noty 
Informacyjnej 

Kwota emisji 
w walucie 
oryginalnej 
[w mln] 

Waluta Termin 
wykupu 

Rynek, na 
którym 
notowane 
s� 
obligacje 

Data 
pierwszego 
notowania 

Obligacje serii B 200 PLN 27 czerwca 
2024 

ASO GPW 
i 
BondSpot 

4 
pa�dziernika 
2019 

Obligacje Umowa 
Restrukturyzacyjna 

185 PLN 31 marca 
2022 

- - 

Obligacje serii C do 400  PLN 3 listopada 
2026 

ASO GPW - 
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�wiadczenia z Obligacji polegaj� na wykupie obligacji poprzez zapłat� 
warto�ci nominalnej obligacji oraz na zapłacie odsetek. �wiadczenia te nie 
b�d� wykonane albo ich wykonanie mo	e ulec opó�nieniu, je	eli na skutek 
pogorszenia sytuacji finansowej Emitent nie b�dzie dysponowa
 
odpowiednimi �rodkami pieni�	nymi w terminie wymagalno�ci, co mo	e 
negatywnie wpłyn�
 na sytuacj� finansow� Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej. 

c) Ryzyko ograniczonej dost�pno�ci finansowania zewn�trznego w 
zwi�zku z globalnymi megatrendami w kierunki nisko/zeroemisyjnych 
gospodarek 

Grupa Kapitałowa mo	e by
 nara	ona na ryzyko ograniczenia dost�pno�ci 
do finansowania zewn�trznego. Niektóre instytucje finansowe, szczególnie 
zrzeszone w Climate Action 100+ składaj� publiczne deklaracje o 
ograniczaniu zaanga	owania finansowego oraz kapitałowego w projekty i 
spółki zwi�zane z w�glem energetycznym, zarówno w sektorze 
wydobywczym jak i energetycznym. Równocze�nie mo	na zaobserwowa
 
coraz gorsze postrzeganie bran	y górniczej przez rynek i instytucje 
finansowe, d�	enie do ograniczenia ekspozycji na ryzyko górnicze przez 
instytucje finansowe i wi�	�ce si� z tym d�	enia instytucji finansowych do 
obni	ania zaanga	owania finansowego i kredytowego w tym obszarze. PKO 
Bank Polski S.A., tj. najwi�kszy bank w Polsce wg warto�ci aktywów na 
dzie� niniejszej Noty Informacyjnej, zobowi�zał si� do całkowitego 
zredukowania ekspozycji na sektor wydobywczy w�gla do 2030 roku oraz 
do wzrostu udziału zielonego finansowania do co najmniej 5% rocznie. 

Powy	sze mo	e oznacza
 limitowanie lub wr�cz odmawianie finansowania 
nowych projektów zwi�zanych z w�glem energetycznym, trudno�ci w 
dost�pie do kredytów, gwarancji i innych tradycyjnych form finansowania 
przez banki i ubezpieczycieli, brak uczestnictwa w nowych emisjach akcji 
lub obligacji oraz redukcj� ju	 posiadanych papierów warto�ciowych w 
spółkach w istotnej cz��ci produkuj�cych lub wykorzystuj�cych w�giel 
energetyczny w swojej działalno�ci. Nast�pstwem tych czynników mog� 
by
 wy	sze koszty finansowe dla realizowanych tego rodzaju inwestycji 
oraz presja na wycen� spółek, których istotna cz��
 przychodów powi�zana 
jest z w�glem energetycznym, jak równie	 utrudnienia w finansowaniu 
projektów eksportowych dla podmiotów zwi�zanych po�rednio lub 
bezpo�rednio z wydobyciem w�gla energetycznego. 

Istnieje tak	e ryzyko realizacji negatywnego scenariusza w postaci 
upadło�ci Polskiej Grupy Górniczej S.A. lub innych podmiotów górniczych 
w kontek�cie braku porozumienia dotycz�cego likwidacji kopal� (brak 
zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczn� dla sektora górniczego). W 
przypadku materializacji takiego ryzyka konieczny byłby jednorazowy 
odpis aktualizuj�cy aktywa. 

Maj�c na uwadze powy	sze Grupa Kapitałowa mo	e stan�
 w obliczu 
powa	nych problemów z płynno�ci�, które nast�pnie mog� istotnie 
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negatywnie wpłyn�
 na działalno�
, sytuacj� finansow� i wyniki 
działalno�ci Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji na zdolno�
 Emitenta do 
wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji 

4.1.12 Ryzyko zwi�zane z przyspieszeniem celów klimatycznych 

Od kilku ostatnich lat zauwa	alny jest trend zwi�zany z zaostrzeniem celów 
klimatycznych. 14 lipca 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny 
dotycz�cy klimatu i energii – Fit for 55. Zgodnie z przyj�tymi w nim 
zało	eniami klimatycznymi emisje gazów cieplarnianych w UE maj� by
 
zmniejszone do 2030 r. o 55 proc. wzgl�dem roku 1990, a realizacja tego celu 
b�dzie istotnym krokiem w kierunku zerowej emisji netto. Zmiany maj� 
zmodyfikowa
 polityk� UE w dziedzinie klimatu, energii, u	ytkowania 
gruntów, transportu i opodatkowania. 

Pod koniec maja 2021 r., Polska za po�rednictwem Urz�du Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta zło	yła Komisji Europejskiej wniosek 
prenotyfikacyjny, zawieraj�cy wyliczenia w oparciu o dane z programu 
transformacji górnictwa w�gla kamiennego, przewiduj�cy stopniowe 
wygaszanie górnictwa w�gla kamiennego do 2049 r. Dodatkowo, 2 lutego 2021 
roku zatwierdzono „Polityk� energetyczn� Polski do 2040 r.", która przewiduje 
m.in. spadek udziału w�gla w miksie energetycznym Polski nawet do 11% w 
2040 r. (69% w 2020 r.) w scenariuszu wysokich cen CO2. Przyspieszenie 
redukcji wydobycia w�gla w Polsce i UE, w poł�czeniu z globalnymi 
megatrandami w kierunku nisko i zeroemisyjnych gospodarek, mo	e 
implikowa
 spadek zapotrzebowania na produkty i usługi zwi�zane z 
górnictwem w�gla kamiennego oferowane przez Grup� Kapitałow�, a przez to 
mo	e wywrze
 istotny negatywny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow� i 
wyniki działalno�ci Grupy Kapitałowej. W efekcie powy	sze mo	e mie
 tak	e 
wpływ na zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� ze zobowi�za� 
wynikaj�cych z Obligacji. 

4.1.13 Ryzyko zwi�zane wzrostem cen surowców i usług 

W zwi�zku z intensywn� dywersyfikacj� działalno�ci Grupy Kapitałowej w 
kierunku holdingu inwestuj�cego w zielon� transformacj� energetyczn� Emitent 
w pierwszym etapie koncentruje swoje wysiłki na rozwoju w sektorze 
fotowoltaicznym. Emitent w ramach tego projektu prowadzi import 
podzespołów do budowy farm fotowoltaicznych (np. paneli fotowoltaicznych) 
m.in z Azji. Znacz� cz��
 budowy instalacji fotowoltaicznej stanowi� koszty 
stali. Ogólne ryzyko wzrostu kosztów instalacji fotowoltaicznej stanowi istotne 
zagro	enie dla rentowno�ci tych projektów. 

Pocz�wszy od ko�ca 2020 r., rynek odnotowuje istotny wzrost cen wybranych 
gatunków stali. �rednie ceny tych u	ywanych przez Grup� Kapitałow� wzrosły 
prawie o 50 % w pierwszym półroczu 2021 r. w porównaniu do �rednich cen ze 
styczna 2021 r. Wzrost cen stali przekłada si� na kalkulacj� cen maszyn i 
urz�dze� oferowanych przez Grup� Kapitałow�, głównie obudów �cianowych i 
przeno�ników zgrzebłowych. To z kolei mo	e spowodowa
 ograniczanie lub 
wstrzymywanie inwestycji po stronie odbiorców, a w Grupie Kapitałowej 
przeło	y
 si� na wy	sze koszty operacyjne. Co wi�cej, wy	sze ceny stali 
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wpływaj� tak	e na wy	sze koszty profili konstrukcyjnych wykorzystywanych 
przy budowie farm fotowoltaicznych. 

Grupa korzysta przy transporcie produktów od dostawców i do finalnych 
kontrahentów z transportu morskiego, a wi�c jest nara	ona na ryzyko zwi�zane 
ze stawkami frachtu morskiego. Wzrost stawek frachtu jednak ma ograniczony 
wpływ na segment maszyn górniczych w Grupie Kapitałowej, poniewa	 
wi�kszo�
 komponentów niezb�dnych do budowy kombajnów i obudów (np. 
stal) pochodzi od producentów europejskich. W przypadku dostarczenia 
gotowych maszyn górniczych do odbiorcy ko�cowego, udział kosztów frachtu 
nie jest szczególnie istotny z perspektywy warto�ci całego produktu. Natomiast 
w przypadku budowy farm fotowoltaicznych istotnym nakładem s� panele 
fotowoltaiczne oraz inwertery, importowane głównie z Chin, co mo	e 
przekłada
 si� na cało�ciowy finalny koszt budowy farmy PV. 

Dodatkowo w okresie pandemii na rynku zacz�ły wyst�powa
 ograniczenia oraz 
wydłu	enie dostaw wybranych komponentów elektrycznych i elektronicznych, 
które s� niezb�dnym elementem szczególnie przy budowie kombajnów. Pod 
wzgl�dem kosztowym nie s� to istotne elementy, natomiast ich ograniczenia i 
niedobry wydłu	aj� czas produkcji kombajnów. W zwi�zku z problemami z 
dostarczeniem komponentów na czas, identyfikujemy zagro	enia wynikaj�ce z 
wydłu	enia trwania produkcji wraz z przesuni�ciem dostawy wybranych 
produktów do klienta. Proces wytwarzania produktów Grupy Kapitałowej w 
istotnej cz��ci opiera si� na korzystaniu z kooperantów. Zakłócenia w produkcji 
u naszych kooperantów lub dostawców materiałów i surowców czy 
zmniejszenie dost�pno�ci surowców lub towarów koniecznych do realizacji 
zamówie� dla kontrahentów Grupy Kapitałowej, mo	e mie
 niekorzystny 
wpływ na zdolno�
 do wywi�zania si� z zobowi�za� wobec klientów. 
Wyst�puj�ce ograniczenia w dost�pno�ci pewnych komponentów 
elektronicznych wpływaj� równie	 na realizacj� budowy farm 
fotowoltaicznych. O ile pod wzgl�dem kosztowym nie s� to istotne elementy z 
punktu cało�ci kosztów budowy, o tyle ich niedobry wydłu	aj� czas realizacji 
budowanych farm fotowoltaicznych. 

Maj�c na uwadze powy	sze, ryzyko wzrostu cen surowców, materiałów i usług 
mo	e mie
 istotny negatywny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow� i 
wyniki działalno�ci Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji mo	e wpłyn�
 na 
zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� z jego zobowi�za� wynikaj�cych z 
Obligacji. 

4.1.14 Ryzyko zwi�zane brakiem zgody UE na wdro�enie mechanizmów umowy 
społecznej lub ewentualne cofni�cie funduszy w zwi�zku z naruszeniem 
praworz�dno�ci UE 

Niepewno�
 co do rezultatów procesu weryfikacji przez Komisj� Europejsk� 
polskiego Krajowego Planu Odbudowy rodzi ryzyko opó�nienia, a w skrajnym 
przypadku nieuruchomienia �rodków finansowych z nim zwi�zanych. 
Wyst�pienie tego ryzyka mogłoby skutkowa
 pogorszeniem koniunktury 
ekonomicznej w polskim sektorze wydobywczym oraz sytuacji ekonomicznej 
kontrahentów Grupy Kapitałowej. To w dalszej perspektywie mogłoby 
przyczyni
 si� do spadku popytu na produkty i usługi oferowane przez Grup� 
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Kapitałow�. W ramach Krajowego Planu Odbudowy przewidziano �rodki w 
wysoko�ci 57 mld euro, z czego 23 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji, a 
34 mld w postaci preferencyjnych po	yczki. W zwi�zku z powy	szym, 
materializacja ryzyka w zwi�zku z Krajowym Planem Odbudowy mo	e mie
 
istotny negatywny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow� i wyniki 
działalno�ci Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji mo	e wpłyn�
 na zdolno�
 
Emitenta do wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

4.1.15 Ryzyko zwi�zane z wyparciem technologii fotowoltaicznej na rzecz nowych, 
ta�szych i bardziej ekologicznych technologii 

Przychody z bran	y PV b�d� stanowiły w przyszło�ci istotn� cz��
 ogólnych 
przychodów całej Grupy Kapitałowej. Popyt na urz�dzenia produkuj�ce energi� 
elektryczn� b�dzie wynikał bezpo�rednio z korzy�ci ekonomicznych oraz 
klimatycznych. Wraz z rozwojem technologii, istnieje jednak ryzyko wyparcia 
technologii paneli krzemowych na rzecz ta�szych technologii (substytutów) do 
produkcji energii elektrycznej np. małe reaktory j�drowe / fuzja j�drowa / wodór 
/ perowskit. Istnieje zatem ryzyko wyparcia technologii paneli krzemowych na 
rzecz nowszych i wydajniejszych rozwi�za�, co w konsekwencji mo	e mie
 
wpływ na realizacje długoterminowych celów strategicznych Grupy 
Kapitałowej, a w zwi�zku z tym mo	e obni	y
 przyszłe przychody Emitenta i 
zdolno�
 do wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

4.1.16 Ryzyko zwi�zane z pracami podmiotów podwykonawczych 

Działalno�
 Grupy Kapitałowej w du	ej mierze opiera si� na współpracy z 
podwykonawcami. Jako�
 wykonywanych prac, mo	e mie
 wpływ na 
postrzeganie usług, które oferuje Emitent. Istnieje ryzyko zwi�zane z 
zachowaniem terminowo�ci wykonywanych prac. Niewykonanie lub 
niewła�ciwe wykonanie zobowi�za� umownych mo	e skutkowa
 
odpowiedzialno�ci� odszkodowawcz� Emitenta. Tego rodzaju ryzyko mo	e 
mie
 zatem istotny negatywny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow�, 
perspektywy rozwoju lub wyniki Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji mo	e 
mie
 tak	e wpływ na zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� ze zobowi�za� 
wynikaj�cych z Obligacji. 

4.1.17 Ryzyko zwi�zane ze struktur� akcjonariatu Emitenta 

Na dzie� sporz�dzenia niniejszej Noty Informacyjnej udział trzech głównych 
akcjonariuszy wynosi 67,71%, z czego w posiadaniu TDJ Equity I Sp. z o.o. 
znajduje si� 47,3%. Koncentracja akcji powoduje ryzyko, i	 mniejsi 
akcjonariusze nie b�d� dysponowa
 odpowiednia ilo�ci� głosów na walnym 
zgromadzeniu, 	eby móc przegłosowa
 projekty uchwał inne, ani	eli 
zaproponowane przez głównych akcjonariuszy. Główni akcjonariusze, maj�, 
bezpo�rednio lub po�rednio, mo	liwo�
 wpływania na struktur� prawn� i 
kapitałow� Emitenta, na wynik spraw wymagaj�cych podj�cia działa� przez 
akcjonariuszy oraz inne istotne decyzje dotycz�ce działalno�ci Grupy 
Kapitałowej. Nie ma pewno�ci, 	e interesy znacz�cych akcjonariuszy Emitenta 
b�d� zgodne z interesami Obligatariuszy lub Grupy Kapitałowej ani 	e znacz�cy 
akcjonariusze b�d� wykonywa
 swoje prawa z korzy�ci� dla Obligatariuszy.  



 

19 
 

Ponadto Emitent nie mo	e wykluczy
, 	e po dniu sporz�dzenia niniejszej Noty 
Informacyjnej struktura akcjonariatu Emitenta ulegnie zmianie. Inne podmioty 
mog� bezpo�rednio lub po�rednio uzyska
 znacz�cy wpływ na działalno�
 
bie	�c�, polityk� rozwoju i strategi� Emitenta. Istnieje ryzyko, 	e zmiany w 
akcjonariacie b�d� miały potencjalnie negatywny wpływ na działalno�
 Grupy 
Kapitałowej, w tym na jej wizerunek, mark� lub zdolno�
 do refinansowania 
zadłu	enia. Wszystkie te okoliczno�ci mog� potencjalnie negatywnie wpłyn�
 
na mo	liwo�
 realizacji zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji przez Emitenta 
lub na warto�
 rynkow� Obligacji. 

4.2 Czynniki ryzyka zwi�zane z bran��, w której działa Emitent i Grupa Kapitałowa 
oraz z warunkami makroekonomicznymi 

4.2.1 Ryzyko niestabilnej sytuacji makroekonomicznej 

Ogólna sytuacja makroekonomiczna, zarówno na poziomie globalnym, jak i 
krajowym, uwzgl�dniaj�c w tym tak	e krajow� polityk� gospodarcz� i pieni�	n�, 
maj� wpływ na skal� przychodów realizowanych przez spółki Grupy 
Kapitałowej. Niestabilno�
 na �wiatowych rynkach finansowych, wahania cen 
surowców, niestabilna sytuacja geopolityczna i gospodarcza w wielu regionach 
�wiata, zmienno�
 kursów walutowych mog� odbija
 si� negatywnie na 
poziomie osi�ganych przychodów i rentowno�ci. Ponadto, w uj�ciu 
makroekonomicznym mo	na zauwa	y
, 	e popyt na produkty Grupy 
Kapitałowej w du	ej cz��ci ma charakter falowy powi�zany z cyklami 
inwestycyjnymi i koniunkturalnymi w sektorze wydobywczym. Taka zale	no�
 
sprawia, 	e popyt na produkty Grupy Kapitałowej mo	e by
 istotnie 
ograniczony w okresach spowolnienia gospodarczego, przejawiaj�cego si� 
ogólnym ni	szym poziomem inwestycji, cz�sto w wyniku spadku poziomu 
zaufania przedsi�biorców, ni	szymi zyskami przedsi�biorstw, ograniczonym 
dost�pem do kredytów, wzrostem bezrobocia, nadwy	k� mocy produkcyjnych. 
Co wi�cej, przedłu	aj�ce si� osłabienie gospodarcze mo	e skutkowa
 wy	szymi 
kosztami i utrat� wpływów zwi�zanymi z przeterminowanymi i zagro	onymi 
nale	no�ciami, konieczno�ci� rozpoznania odpisów aktualizuj�cych na 
nale	no�ci, zapasy, �rodki trwałe oraz warto�
 firmy. Dodatkowo istnieje tak	e 
ryzyko wyst�pienia hiperinflacji, która mogłaby przyczyni
 si� do załamania 
systemu finansowego w kraju i wpłyn�
 na wyniki osi�gane przez Emitenta. 
Maj�c na uwadze powy	sze, ryzyko zwi�zane z sytuacj� makroekonomiczn� 
mo	e mie
 istotny negatywny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow� i 
wyniki działalno�ci Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji mo	e wpłyn�
 na 
zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� z jego zobowi�za� wynikaj�cych z 
Obligacji. 

4.2.2 Ryzyko wpływu COVID-19 i innych epidemii na działalno�� i sytuacj� 
finansow� Emitenta 

Kryzys zwi�zany z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r. istotnie wpłyn�ł 
na działalno�
 operacyjn� i wyniki Emitenta. Globalny charakter pandemii i jej 
stopie� oddziaływania na �wiatowe rynki, w tym przede wszystkim przerwanie 
ła�cuchów dostaw w wielu gał�ziach gospodarki, wzrost cen materiałów a tak	e 
ich znacz�ce niedobory sprawiły, 	e istotnemu przemodelowaniu uległa znaczna 
cz��
 otoczenia gospodarczego Emitenta. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce 
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i na �wiecie ma i mo	e mie
 w przyszło�ci wpływ na nasz� działalno�
 
operacyjn� i działalno�
 naszych kontrahentów oraz ogóln� sytuacj� 
ekonomiczn� w bran	y. 

W obszarze stosunków kontraktowych pandemia COVID-19 dała podstaw� do 
powoływania si� przez przedsi�biorstwa wydobywcze na stan siły wy	szej, 
jednocze�nie informuj�c swoich kontrahentów o czasowym wstrzymaniu cz��ci 
realizowanych dostaw zamówionych ju	 maszyn i urz�dze� oraz wybranych 
umów na dzier	awy kombajnów. Na tym tle zarysowuje si� ryzyko 
przedłu	aj�cego si� okresu wyst�powania stanu siły wy	szej w zwi�zku z 
dalszym utrzymywaniem si� warunków pandemicznych. Taki stan rzeczy mo	e 
prowadzi
 do wydłu	enia terminów spływu nale	no�ci i w konsekwencji 
ni	szych przychodów Emitenta. Cho
 jednocze�nie nale	y podkre�li
, 	e w 
sytuacji rosn�cego poziomu szczepie� i dostosowania si� rynku do działania w 
warunkach pandemicznych ryzyko skutecznego powołania si� na klauzule siły 
wy	szej przez kontrahentów ulega zmniejszeniu. 

Dodatkowo, wskutek pandemii dochodzi do ograniczenia w ruchu 
transgranicznym oraz wprowadzane s� administracyjne restrykcje na terenie 
krajów, w których funkcjonuj� spółki zale	ne z Grupy Kapitałowej, czyli w 
Rosji, Kazachstanie i RPA. Ograniczenia te spowodowało czasowe zawieszenie 
ich działalno�ci operacyjnej oraz znacz�co utrudniły pozyskiwanie nowych 
kontraktów i zlece� na usługi aftermarket. 

Pandemia COVID-19 wpłyn�ła tak	e na ogólne pogorszenie si� otoczenia 
gospodarczego Emitenta. Liczne restrykcje wprowadzone w celu 
przeciwdziałania pandemii przyczyniły si� do istotnego spadku aktywno�ci 
ekonomicznej w gospodarce, a w konsekwencji do spadku popytu na energi� i 
pogorszenia si� sytuacji ekonomicznej przedsi�biorstw wydobywczych 
b�d�cych głównymi odbiorcami produktów Emitenta. W efekcie Emitent 
odnotował ni	sze zamówienia na nowe urz�dzenia oraz ni	sze przychody. 

Kolejnym ryzykiem jakie dostrzega Emitent w zwi�zku z pandemi� jest ryzyko 
wzrostu cen materiałów, energii, kosztów pracy, znacznych zakłóce� w 
ła�cuchach dostaw lub znacz�ce niedobory materiałów. Rozwój pandemii mo	e 
przyczynia
 si� do dalszego wyst�powania ogranicze� w ruchu transgranicznym 
lub innych ogranicze� administracyjnych, które mog� powodowa
 wydłu	enie 
terminu dostaw lub nawet ich wstrzymanie. Skal� ryzyka oddaje znacz�cy 
wzrost cen stali w nast�pstwie ok. 75% podwy	ki cen rudy 	elaza w 2020 r. w 
wyniku zakłóce� dostaw z Australii i Brazylii. Emitent stale dywersyfikuje 
swoich dostawców i kooperantów, jednocze�nie korzystaj�c z nowoczesnych 
narz�dzi wspomagaj�cych zdalna kontrol� nad uruchamianymi projektami.  

Niepewno�
 co do rozwoju pandemii w przyszło�ci sprawia, 	e Emitent nie 
mo	e wykluczy
 wprowadzania dalszych restrykcji administracyjnych czy 
prawnych zwi�zanych z nimi zakłóce� w funkcjonowaniu podmiotów 
gospodarczych, w szczególno�ci w zakresie sprzeda	y, zakupów i działalno�ci 
operacyjnej. 

Globalne megatrendy w stron� nisko i zeroemisyjnych gospodarek wraz z 
trwaj�c� pandemi� COVID-19 wpłyn�ły na wzrost dynamiki zmian na 
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globalnym rynku energii oraz presji �rodowiskowej, którym towarzyszy 
zdecydowanie przyspieszaj�ca tendencja odchodzenia od paliw kopalnych w 
energetyce konwencjonalnej w Polsce. 

W zwi�zku z powy	szym, nale	y zwróci
 uwag� na ryzyko dalszego 
utrzymywania si� pandemii COVID-19 (b�d� pojawienia si� nowej), które mo	e 
mie
 istotny negatywny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow� i wyniki 
działalno�ci Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji wpłyn�
 na zdolno�
 
Emitenta do wywi�zywania si� z jego zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

4.2.3 Ryzyko zmian na globalnym rynku energii oraz presji �rodowiskowej 

W�giel wci�	 pozostaje jednym z podstawowych surowców energetycznych na 
�wiecie. Jednak	e obecna globalna polityka dekarbonizacja sprawia, i	 w 
najbli	szej przyszło�ci wiele krajów odejdzie od stosowania go w gospodarce 
energetycznej. W�giel jako surowiec energetyczny, podlega globalnym trendom 
w zakresie jego cen, jak i poziomu produkcji oraz wykorzystania. Główne 
ryzyka zwi�zane s� przede wszystkim z:  

(a) poziomem cen energii, wpływaj�cych na ceny zbytu w�gla,  

(b) zmianami w miksie energetycznym – w perspektywie długoterminowej 
na korzy�
 innych surowców (polityka dekarbonizacji). 

Polityka dekarbonizacji i presja na zmniejszenie udziału emisyjnych �ródeł 
wytwarzania energii (w kierunku nisko i zeroemisyjnych) w strukturze 
zu	ywanych no�ników energii w niektórych regionach �wiata, w tym w Unii 
Europejskiej, przy d�	eniu do wzrostu znaczenia odnawialnych �ródeł energii 
w krajowych miksach energetycznych, a tak	e działaniami mi�dzynarodowych 
organizacji, wspieraj�cych ruch dekarbonizacyjny przyczyniaj� si� do istotnej 
redukcji popytu na w�giel energetyczny. Bior�c pod uwag�, 	e ponad połowa 
przychodów Grupy Kapitałowej uzale	niona jest obecnie od sytuacji sektora 
górnictwa w�gla energetycznego, powy	sze trendy stanowi� istotne ryzyko 
operacyjne. W szczególno�ci, 	e obserwowane zjawiska mog� mie
 wpływ na 
nakłady inwestycyjne bran	y górniczej zarówno lokalnie, jak i w uj�ciu 
globalnym. Utrzymanie si� tych trendów, to realne ryzyko dalszego pogorszenia 
sytuacji ekonomicznej spółek z bran	y górniczej, co mo	e mie
 istotny 
negatywny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow� i wyniki działalno�ci 
Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji wpłyn�
 tak	e na zdolno�
 Emitenta do 
wywi�zywania si� z jego zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

4.2.4 Ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej spółek z bran�y górniczej 

Wyniki osi�gane przez Grup� Kapitałow� w du	ej mierze zale	� od sytuacji w 
polskiej bran	y górnictwa w�glowego. Zarz�dzanie ryzykiem tego obszaru ma 
na celu ograniczenie wpływu na sytuacj� finansow� Grupy Kapitałowej 
nast�puj�cych ryzyk: 

(a) ryzyka płynno�ci/kredytowego – kontrahent nie dopełni zobowi�za� 
umownych,  
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(b) ryzyka spadku przychodów – wskutek malej�cych nakładów bran	y 
górniczej. 

Ryzyko Grupy Kapitałowej zwi�zane jest z nale	no�ciami handlowymi oraz z 
ewentualnym wyst�pieniem takich zdarze� jak niewypłacalno�
 kontrahenta, 
cz��ciowa spłata nale	no�ci lub znacz�ce opó�nienia w zapłacie nale	no�ci. 
Rodzi to potencjalne ryzyko, 	e Emitent napotka trudno�ci w wywi�zywaniu si� 
ze swoich zobowi�za�. W obecnej sytuacji bran	y krajowego górnictwa, 
zauwa	alne s� nadal wydłu	one terminy płatno�ci z cz��ci umów. Do tego 
dochodzi do zawieszania realizacji kontraktów, d�	enia do renegocjacji 
warunków lub wr�cz prób wycofania si� z wcze�niej zawartych umów na 
dostawy produktów i usług. Powy	sze zjawiska sprawiaj�, 	e Emitent zmuszony 
jest tworzy
 odpisy aktualizuj�ce na nale	no�ci i inne składniki maj�tkowe (np. 
zapasy, �rodki trwałe). 

Z kolei w zwi�zku z nieustabilizowan� płynno�ci� polskiego sektora górniczego 
oraz jego du	ym uzale	nieniem od globalnych cen surowca w długim okresie, 
Grupa Kapitałowa intensyfikuje działania proeksportowe oraz dywersyfikuje 
działalno�
 operacyjn� o usługi i produkcj� sprz�tu dla sektora energetycznego 
i przeładunkowego. 

Niezale	nie od powy	szych działa�, ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej 
spółek z bran	y górniczej wyra�nie ro�nie, zwłaszcza w obliczu niskich cen 
w�gla na �wiatowych rynkach w poł�czeniu z trwaj�c� pandemi� COVID-19 i 
polityk� dekarbonizacji. W zwi�zku z powy	szym bran	a mo	e by
 zmuszona 
dokona
 redukcji nakładów inwestycyjnych i poszukiwa
 oszcz�dno�ci. W 
konsekwencji Emitent mo	e w przyszło�ci do�wiadczy
 ograniczenia zamówie� 
na produkty i usługi Grupy Kapitałowej. 

Ponadto, coraz gorsze postrzeganie bran	y górniczej przez rynek i instytucje 
finansowe oraz d�	enie do ograniczania ekspozycji na ryzyko górnicze przez 
instytucje finansowe mo	e przyczyni
 si� do obni	enia zaanga	owania 
finansowo-kredytowego instytucji finansowych w Grupie Kapitałowej oraz 
zmian w warunkach umownych. 

Maj�c na uwadze obecny stopie� powi�za� Grupy Kapitałowej ze spółkami z 
bran	y górniczej, ryzyko pogorszaj�cej si� sytuacja ekonomiczna w tej bran	y 
mo	e mie
 istotny negatywny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow� i 
wyniki działalno�ci Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji mo	e wpłyn�
 na 
zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� z jego zobowi�za� wynikaj�cych z 
Obligacji. 

4.2.5 Ryzyko ograniczenia zamówie� na rynku Polskim w wyniku budowy 
zaplecza wytwórczego dla niektórych typów maszyn górniczych przez 
przedsi�biorstwa wydobywcze 

Przychody Grupy Kapitałowej uzale	nione s� od ilo�ci sprzedawanego lub 
dzier	awionego sprz�tu wydobywczego, w tym kombajnów chodnikowych, 
kombajnów �cianowych, zmechanizowanych obudów �cianowych, 
przeno�ników zgrzebłowych i ta�mowych lub specjalistycznej aparatury 
elektrycznej zasilaj�cej oraz ł�czeniowej do maszyn stosowanych w górnictwie. 
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Niektórzy krajowi odbiorcy produktów i usług Grupy Kapitałowej ogłosili plan 
rozbudowy własnego zaplecza produkcyjno-remontowego dla wybranych 
typów maszyn górniczych. Dotyczy to zaplecza w strukturach Jastrz�bskiej 
Spółki W�glowej S.A. czy Polskiej Grupy Górniczej S.A. (szczególnie w 
obszarze przeno�ników zgrzebłowych i obudów �cianowych) co w dalszej 
przyszło�ci mo	e wpłyn�
 na ograniczenie zakupów zewn�trznych przez te 
podmioty. Istnieje te	 mo	liwo�
 cz��ciowej i ograniczonej zmiany 
dotychczasowego modelu dzier	aw sprz�tu na rynku polskim na typow� 
sprzeda	 (dostawy), głównie w przypadku kombajnów chodnikowych i 
�cianowych. 

Maj�c na uwadze powy	sze, ryzyko zwi�zane z budow�/rozbudow� zaplecza 
wytwórczego mo	e mie
 istotny negatywny wpływ na działalno�
, sytuacj� 
finansow� i wyniki działalno�ci Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji mo	e 
wpłyn�
 na zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� z jego zobowi�za� 
wynikaj�cych z Obligacji. 

4.2.6 Ryzyko finansowe 

Zarz�dzanie ryzykiem finansowym ma na celu ograniczenie lub eliminacj� 
ryzyk zwi�zanych z funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej, a w szczególno�ci 
ryzyka stopy procentowej, ryzyka cenowego oraz ryzyka walutowego. 

Grupa Kapitałowa d�	y do minimalizacji wpływu ró	nych rodzajów ryzyka 
poprzez wykorzystanie mechanizmów zabezpieczenia naturalnego jak i 
stosowania okre�lonych zasad polityki hedgingowej oraz rachunkowo�ci 
zabezpiecze�. 

a) Ryzyko kursowe 

Z uwagi na fakt, i	 istotna cz��
 produkcji Grupy Kapitałowej realizowana 
jest na rynkach zagranicznych, du	a cz��
 płatno�ci wykonywana jest w 
obcych walutach, a wyniki operacyjne oraz przepływy pieni�	ne Grupy 
Kapitałowej mog� by
 nara	one na ryzyko kursowe. Pomi�dzy dat� 
zawarcia kontraktów eksportowych na dostaw� okre�lonych 
maszyn/urz�dze� a dat� ich realizacji mija zwykle okres od 2 do 9 miesi�cy, 
co jest zwi�zane z długo�ci� cyklu produkcyjnego (w przypadku wi�kszych 
kontraktów eksportowych okres ten jest nawet dłu	szy). Poniewa	 
jednocze�nie podstawowa cz��
 kosztów produkcji ponoszona jest w 
złotych, Grupa Kapitałowa ponosi ryzyko kursowe zwi�zane z działalno�ci� 
eksportera, w zwi�zku z czym umocnienie kursu PLN w stosunku do obcych 
walut (m.in. EUR, USD) mo	e powodowa
 wi�ksz� konkurencyjno�
 
cenow� produktów oferowanych przez zagraniczne podmioty na rynku 
krajowym. W rezultacie wahania kursów wymiany pomi�dzy PLN a innymi 
walutami, w których Grupa Kapitałowa prowadzi działalno�
, mog� od 
czasu do czasu istotnie i negatywnie wpływa
 na wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej. 

Stosowanie instrumentów finansowych w celu ochrony przed ryzykiem 
zmiany kursów walutowych w postaci transakcji forward mo	e 
zabezpieczy
 Grup� Kapitałow� przed negatywnymi skutkami zwi�zanymi 
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z umocnieniem polskiej waluty, jednak w przypadku deprecjacji waluty 
krajowej, Grupa Kapitałowa b�dzie pozbawiona korzy�ci z takiej transakcji.  

Wyst�pienie takich okoliczno�ci mo	e w efekcie negatywnie wpłyn�
 na 
działalno�
, sytuacj� finansow� oraz wyniki działalno�ci Grupy Kapitałowej, 
a w konsekwencji mo	e mie
 wpływ na zdolno�
 Emitenta do 
wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

b) Ryzyko stopy procentowej 

Grupa Kapitałowa finansuje swoj� działalno�ci głównie poprzez kredyty 
bankowe oraz obligacje o zmiennej stopie procentowej opartej o WIBOR, 
jednocze�nie odsetki od posiadanych wolnych �rodków pieni�	nych 
równie	 s� uzale	nione od wysoko�ci stóp procentowych. W zale	no�ci od 
aktualnych poziomów zadłu	enia i wolnych �rodków pieni�	nych 
zmienno�
 stóp procentowych mo	e wpływa
 na osi�gane wyniki oraz 
przepływy pieni�	ne.  

Stosowanie instrumentów finansowych w celu ochrony przez ryzykiem 
wzrostu stopy procentowej (np. IRS) mo	e zabezpieczy
 Grup� Kapitałowej 
przez negatywnymi skutkami zwi�zanymi ze wzrostem kosztów kredytu, 
jednak z drugiej strony w przypadku spadku stóp procentowych, Grupa 
Kapitałowa pozbawiona jest płyn�cych z tego korzy�ci, a dodatkowo wyniki 
Grupy Kapitałowej mog� by
 w danym okresie obci�	one z tytułu 
negatywnej wyceny takiego instrumentu zabezpieczaj�cego zawartego przez 
Grup� Kapitałowej. 

Wahania wysoko�ci stóp procentowych, które oka	� si� niekorzystne dla 
Emitenta i przed skutkami których Emitent si� nie zabezpieczy, mog� mie
 
wpływ na zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� ze zobowi�za� 
wynikaj�cych z Obligacji. 

c) Ryzyko cenowe 

Grupa Kapitałowa nara	ona jest na ryzyko wzrostu cen w przypadku 
materiałów niezb�dnych dla działalno�ci, głównie wyrobów hutniczych. 
Grupa Kapitałowa d�	y do minimalizowania ryzyka poprzez odpowiednie 
zapisy umowne oraz dywersyfikacj� �ródeł zaopatrzenia. 

Bior�c pod uwag� ostatnie megatrendy na �wiatowych rynkach, w tym 
polityk� dekarbonizacji, Emitent dostrzega ryzyko zmniejszenia liczby 
potencjalnych dostawców dla Grupy Kapitałowej, których głównym 
rynkiem zbytu s� spółki wydobywcze oraz z bran	y okołogórniczej, co mo	e 
skutkowa
 wzrostem ceny oferowanych przez nich usług i produktów ze 
wzgl�du na ograniczon� konkurencj�.  

Ryzyko wzrostu cen, w szczególno�ci materiałów i energii, mo	e skutkowa
 
wahaniami rentowno�ci Grupy Kapitałowej. Zakres tych waha�, z kolei, 
b�dzie zale	ny od stopnia, w jakim Grupa Kapitałowa nie zdoła skutecznie 
odzwierciedli
 w swojej działalno�ci wzrostów kosztów w realizowanych 
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zamówieniach i oferowanych produktach oraz poprawi
 produktywno�ci i 
wdro	y
 stosownych programów optymalizacji kosztów. 

W zwi�zku z powy	szym ryzyko cenowe mo	e mie
 istotny negatywny 
wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow� i wyniki działalno�ci Grupy 
Kapitałowej, co w konsekwencji mo	e mie
 wpływ na zdolno�
 Emitenta do 
wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

4.2.7 Ryzyko zwi�zane ze zmianami w otoczeniu prawnym oraz interpretacj� 
przepisów podatkowych 

Obowi�zuj�ce przepisy prawa w Polsce oraz praktyka jego stosowania ulegaj� 
cz�stym zmianom. Negatywny wpływ na działalno�
 Grupy Kapitałowej mog� 
wywiera
 zwłaszcza zmiany w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy czy 
przepisów dotycz�cych ochrony danych osobowych. W zwi�zku z rozbie	no�ci� 
interpretacji przepisów istnieje ryzyko przyj�cia przez organy kontrolne 
odmiennej interpretacji od ju	 zastosowanej przez Emitenta i b�d�cej w 
konsekwencji podstaw� mo	liwo�ci nało	enia kar. Ponadto funkcjonowanie w 
strukturze Grupy Kapitałowej i wyst�powanie wzajemnych transakcji mi�dzy 
spółkami z Grupy Kapitałowej rodzi ryzyko wynikaj�ce z ustalania cen 
transferowych. 

Realizacja powy	szego ryzyka mo	e wywrze
 istotny wpływ na działalno�
 
Grupy Kapitałowej, zarówno pod wzgl�dem aktualnej sytuacji finansowej, jak i 
dalszych perspektyw rozwoju, co w konsekwencji mo	e mie
 wpływ na 
zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z 
Obligacji. 

4.2.8 Ryzyko zwi�zane ze zmienno�ci� rynku pracy oraz wzrostem kosztów 
zatrudnienia 

Obecnie na rynku pracy zauwa	alny jest wzrost konkurencji o wykwalifikowany 
personel ró	nych specjalizacji, istnieje równocze�nie ryzyko dost�pu do wysoko 
wykwalifikowanej kadry, a tak	e utrzymywania si� tendencji wzrostu 
oczekiwa� płacowych osób zatrudnionych. Obserwowana rywalizacja o kadr� o 
kluczowych umiej�tno�ciach oraz presja na wzrost płac mog� w perspektywie 
czasu by
 przyczyn� trudniejszego pozyskiwania nowych pracowników i tym 
samym wpływa
 negatywnie na zakładane tempo oraz efektywno�
 
planowanego rozwoju. Tego rodzaju ryzyko zatem mo	e mie
 istotny 
negatywny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow�, perspektywy rozwoju lub 
wyniki Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji mo	e mie
 tak	e wpływ na 
zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z 
Obligacji.  

4.2.9 Ryzyko zmiany polityki pa�stwa i przepisów bezpo�rednio dotycz�cych 
działalno�ci w zakresie odnawialnych 
ródeł energii 

Rentowno�
 OZE w du	ej mierze zale	y od otoczenia prawnego. Zmiany 
przepisów prawnych/ustaw/normy, mog� spowodowa
, i	 niektóre technologie 
b�d� bardziej opłacalne od innych. Cz��
 technologii mo	e posiada
 
preferencyjne warunki podatkowe b�d� dopłaty z UE / krajowych funduszy, co 
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bezpo�rednio wpływa na rentowno�
 tych projektów. Taka forma wsparcia w 
Polsce jest przyznawana od 2019 r. w programie „Mój pr�d”, z pomocy mog� 
korzysta
 u	ytkownicy instalacji do 10 kW. Aktualnie działalno�
 Emitenta 
skupiona jest na wielkoskalowych farmach PV i jakiekolwiek zmiany w 
otoczeniu prawnym zwi�zanym z OZE mo	e wpływa
 na spadek rentowno�ci 
prowadzonych projektów. W najbli	szym czasie zapowiadana jest zmiana 
Ustawy o OZE, której finalny kształt mo	e wpłyn�
 na przyszłe wyniki 
Emitenta, co w konsekwencji mo	e mie
 tak	e wpływ na zdolno�
 Emitenta do 
wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

4.2.10 Ryzyka powi�zane z wej�ciem w sektor PV 

a) Ryzyko powi�zane z rozwojem infrastruktury przesyłowej w Polsce 

Na dzie� sporz�dzenia niniejszej Noty Informacyjnej widoczny jest w 
Polsce problem starzej�cej si� infrastruktury dystrybucyjnej. Taka sytuacja 
skutkuje pogorszeniem si� stanu technicznego linii �redniego i wysokiego 
napi�cia, które to obsługuj� w głównej mierze instalacje OZE. W zwi�zku 
ze wzrostem produkcji energii elektrycznej z OZE, istnieje ryzyko 
niedostatecznego rozwoju infrastruktury przesyłowej w Polsce, co powoduje 
opó�nienia/odmow� z przył�czaniem do sieci, a w zwi�zku z tym opó�nienia 
/ strat� zwi�zan� z realizacj� zysku z inwestycji. Materializacja powy	szego 
ryzyka mo	e wywrze
 istotny wpływ na działalno�
 Grupy Kapitałowej, 
zarówno pod wzgl�dem aktualnej sytuacji finansowej, jak i dalszych 
perspektyw rozwoju, co w konsekwencji mo	e mie
 wpływ na zdolno�
 
Emitenta do wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

b) Ryzyko zwi�zane z wadami prawnymi/lokalizacyjnymi farm 
fotowoltaicznych 

Odnosz�c si� do nowej strategii, Emitent wskazuje, i	 w przyszło�ci farmy 
fotowoltaiczne Grupy Kapitałowej b�d� stanowiły jeden z elementów 
znacz�cej cz��ci przychodów. Istnieje wi�c ryzyko, 	e cz��
 projektów 
b�dzie posiada
 wady prawne/lokalizacyjne. Konsekwencj� tych wad, mo	e 
by
 nieosi�gni�cie zamierzonych mocy wytwórczych a tym samym 
przychodów ze sprzeda	y. W przypadku, gdyby projekt posiadał wady 
zwi�zane z niemo	liwo�ci� wybudowania instalacji PV, zyskowno�
 
takiego projektu mo	e okaza
 si� bardzo niska lub wr�cz projekt mo	e 
powodowa
 strat�. Tego rodzaju ryzyko mo	e zatem mie
 istotny 
negatywny wpływ na działalno�
, sytuacj� finansow�, perspektywy rozwoju 
lub wyniki Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji mo	e mie
 tak	e wpływ 
na zdolno�
 Emitenta do wywi�zywania si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z 
Obligacji. 

4.3 Ryzyka zwi�zane z Obligacjami 

4.3.1 Ryzyko zwi�zane z inwestowaniem w Obligacje 

Obowi�zkiem ka	dego potencjalnego podmiotu inwestuj�cego w Obligacje jest 
okre�lenie odpowiednio�ci takiej inwestycji w �wietle zaistniałych okoliczno�ci. 
W szczególno�ci, ka	dy potencjalny inwestor winien: 
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(a) posiada
 wystarczaj�c� wiedz� i do�wiadczenie do dokonania dokładnej 
oceny Obligacji, korzy�ci oraz ryzyka zwi�zanego z inwestycj� w 
Obligacje a tak	e informacji zawartych w niniejszej Nocie 
Informacyjnej;  

(b) posiada
 dost�p do oraz wiedz� z zakresu odpowiednich narz�dzi 
analitycznych celem dokonania oceny, w kontek�cie konkretnej sytuacji 
finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu tej	e inwestycji na jego 
całkowity portfel inwestycyjny;  

(c) posiada
 zasoby finansowe oraz płynno�
 wystarczaj�ce do poniesienia 
całkowitego ryzyka zwi�zanego z inwestycj� w Obligacje;  

(d) w pełni rozumie
 oraz posiada
 znajomo�
 Warunków Emisji oraz 
innych dokumentów zwi�zanych z Obligacjami, a tak	e odznacza
 si� 
zrozumieniem działania rynków finansowych; 

(e) potrafi
 dokona
 oceny (indywidualnie lub korzystaj�c z pomocy 
doradcy finansowego) mo	liwych scenariuszy ekonomicznych, stóp 
procentowych a tak	e innych czynników, które mog� mie
 wpływ na 
jego zdolno�
 poniesienia danego rodzaju ryzyka; oraz  

(f) mie
 �wiadomo�
, 	e jakikolwiek dochód wynikaj�cy z inwestycji w 
Obligacje, w tym kwoty odsetek od Obligacji mog� podlega
 
opodatkowaniu w Polsce (a) poprzez pobranie podatku u �ródła, zgodnie 
z postanowieniami obowi�zuj�cych umów podatkowych o unikaniu 
podwójnego opodatkowania zawartych przez Polsk�, lub (b) na drodze 
oceny bezpo�redniej. Dochód taki mo	e ponadto podlega
 
opodatkowaniu zgodnie z prawem wła�ciwym dla miejsca zamieszkania 
inwestora. Ponadto, inwestorzy winni mie
 �wiadomo�
, i	 w przypadku, 
gdy dochód osi�gni�ty na skutek inwestycji w Obligacje podlega 
opodatkowaniu, jego stopa mo	e podlega
 zmianom. 

Dodatkowo, działalno�
 inwestycyjna realizowana przez podmioty, które 
potencjalnie dokonaj� inwestycji w Obligacje, podlega przepisom prawa 
polskiego oraz regulacjom przyj�tym przez organy nadzorcze tych podmiotów. 
Ka	dy podmiot rozwa	aj�cy inwestycj� w Obligacje powinna skonsultowa
 si� 
ze swoimi doradcami prawnymi i finansowymi w celu ustalenia czy oraz w 
jakim zakresie:  

(a) Obligacje stanowi� dla niej inwestycj� dopuszczaln� w �wietle 
obowi�zuj�cych przepisów prawa;  

(b) Obligacje mog� by
 wykorzystywane jako zabezpieczenie ró	nego 
rodzaju zadłu	enia; oraz  

(c) obowi�zuj� inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania 
Obligacji przez taki podmiot. 

Inwestorzy powinni uzyska
 porad� od swojego doradcy prawnego i 
finansowego lub sprawdzi
 stosowne przepisy w celu ustalenia czy Obligacje 
stanowi� odpowiedni� inwestycj� z punktu widzenia zarz�dzania ryzykiem.  
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Inwestycja w Obligacje mo	e wi�za
 si� z poniesieniem straty przez inwestora.  

4.3.2 Ryzyko braku zdolno�ci Emitenta do wykonywania zobowi�za� z Obligacji 

�wiadczenia z Obligacji polegaj� na wykupie Obligacji poprzez zapłat� warto�ci 
nominalnej Obligacji oraz na zapłacie odsetek. �wiadczenia te nie b�d� 
wykonane albo ich wykonanie mo	e ulec opó�nieniu, je	eli na skutek 
pogorszenia sytuacji finansowej Emitent nie b�dzie dysponowa
 odpowiednimi 
�rodkami pieni�	nymi w terminie wymagalno�ci. Skutkiem niedokonania 
wykupu Obligacji w terminie mo	e by
 ryzyko upadło�ci Emitenta, a w 
konsekwencji ryzyko utraty cało�ci lub cz��ci �rodków zainwestowanych w 
Obligacje. 

Ponadto, Emitent mo	e zwi�kszy
 swoje zadłu	enie poprzez, mi�dzy innymi, 
zaci�gni�cie po	yczek, kredytów lub emisje nowych dłu	nych papierów 
warto�ciowych. Emitent mo	e dokona
 zmian w ramach struktury grupy 
kapitałowej, rozporz�dza
 swoimi aktywami albo dokonywa
 okre�lonych 
transakcji, a w szczególno�ci transakcji wewn�trzgrupowych oraz dokonywa
 
podziału zysku na rzecz swoich wspólników. Opisane powy	ej przypadki mog� 
by
 sprzeczne z interesem Obligatariuszy, mog� negatywnie wpływa
 na 
zdolno�
 Emitenta do spełnienia zobowi�za� z Obligacji oraz ograniczy
 
zdolno�
 Obligatariuszy do realizacji praw z Obligacji. 

W sytuacji, gdy Emitent nie wykona swoich zobowi�za� wynikaj�cych z 
Obligacji, Obligatariusze b�d� mieli mo	liwo�
 dochodzenia roszcze� z 
Obligacji w drodze s�dowego post�powania egzekucyjnego. Istnieje jednak 
ryzyko, 	e maj�tek Emitenta nie b�dzie wystarczaj�cy na zaspokojenie roszcze� 
Obligatariuszy w cało�ci lub cz��ci. 

4.3.3 Ryzyko natychmiastowego wcze�niejszego wykupu Obligacji 

W przypadku, gdy wyst�pi likwidacja Emitenta, wówczas, zgodnie z art. 74 ust. 
5 Ustawy o Obligacjach, Obligacje podlegaj� natychmiastowemu wykupowi z 
dniem otwarcia likwidacji, chocia	by termin ich wykupu jeszcze nie nast�pił. W 
przypadku, gdy nast�pi poł�czenie, podział lub przekształcenie Emitenta, je	eli 
podmiot, który wst�pił w obowi�zki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z 
Ustaw� o Obligacjach nie posiada uprawnie� do ich emitowania, wówczas, 
zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach, Obligacje podlegaj� 
natychmiastowemu wykupowi z dniem poł�czenia, podziału lub odpowiednio 
przekształcenia Emitenta. 

W powy	szych przypadkach, Obligacje podlegaj� wykupowi przed pierwotnie 
okre�lonym terminem wykupu. W efekcie taka sytuacja mo	e w istotny 
negatywny sposób wpłyn�
 na płynno�
, elastyczno�
 finansow� oraz 
przepływy pieni�	ne Emitenta i w konsekwencji mo	e mie
 wpływ na zdolno�
 
Emitenta do spłaty zobowi�za� z tytułu Obligacji. 

4.3.4 Ryzyko kredytowe zwi�zane z niespełnieniem zobowi�za� wobec 
Obligatariuszy 
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Inwestycja w Obligacje nierozerwalnie wi�	e si� z ponoszeniem ryzyka w 
postaci utraty cało�ci lub cz��ci zainwestowanych �rodków. Ryzyko kredytowe 
to m.in. mo	liwo�
 niedotrzymania warunków wypłaty �wiadcze� pieni�	nych 
przez Emitenta z tytułu Obligacji. Niedotrzymanie warunków mo	e polega
 
na niespłaceniu odsetek w okre�lonym terminie lub niespłacaniu warto�ci 
nominalnej danej serii Obligacji w terminie wykupu. �wiadczenia te nie b�d� 
wykonane albo ich wykonanie mo	e ulec opó�nieniu, je	eli na skutek 
pogorszenia sytuacji finansowej Emitent nie b�dzie dysponowa
 odpowiednimi 
�rodkami pieni�	nymi w terminach ich wymagalno�ci.  

W przypadku niespełnienia w terminie, w cało�ci lub w cz��ci, zobowi�za� z 
Obligacji, Obligatariusz b�dzie uprawniony do zło	enia pisemnego 	�dania 
natychmiastowego wcze�niejszego wykupu wszystkich posiadanych przez 
niego Obligacji, chyba 	e opó�nienie dokonania płatno�ci jest niezawinione 
przez Emitenta i trwa krócej ni	 3 dni oraz z zastrze	eniem ogranicze� 
czasowych na zło	enie 	�dania wcze�niejszego wykupu wskazanych w 
Warunkach Emisji. Ponadto brak spełnienia �wiadcze� z Obligacji mo	e 
skutkowa
 ryzykiem upadło�ci Emitenta, a w konsekwencji ryzykiem utraty 
cało�ci lub cz��ci �rodków zainwestowanych w Obligacje. Obligacje nie 
stanowi� lokaty bankowej i nie s� obj�te 	adnym systemem gwarantowania 
depozytów. 

4.3.5 Ryzyko wcze�niejszego wykupu Obligacji na ��danie Obligatariusza 

Warunki Emisji zawieraj� szereg klauzul, których naruszenie daje prawo 
Obligatariuszowi (po spełnieniu okre�lonych działa� i wypełnieniu 
odpowiedniej procedury) do 	�dania wcze�niejszego wykupu Obligacji przez 
Emitenta. Istnieje ryzyko, 	e w przypadku za	�dania wcze�niejszego wykupu 
Obligacji, Emitent nie b�dzie posiadał wystarczaj�cych �rodków na realizacj� 
takiego 	�dania wcze�niejszego wykupu Obligacji. 

Emitent wskazuje na ryzyko braku mo	liwo�ci realizacji przez Obligatariuszy 
uprawnienia do 	�dania wcze�niejszego wykupu obligacji, o których mowa w 
punkcie 8 Warunków Emisji w zwi�zku z punkami 9 i 10 Warunków Emisji, w 
kontek�cie przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego i Prawa Upadło�ciowego, a 
w szczególno�ci w kontek�cie ogranicze� co do mo	liwo�ci wykupu Obligacji 
jakie przepisy wy	ej wymienionych aktów prawnych przewiduj� w przypadku 
zło	enia wniosku o otwarcie post�powania restrukturyzacyjnego i/lub otwarcia 
tego post�powania, czy te	 w przypadku zło	enia wniosku o ogłoszenie 
upadło�ci i/lub ogłoszenia upadło�ci Emitenta. 

Na dzie� niniejszej Noty Informacyjnej nie istniały przypadki wyst�pienia z 
	�daniem wcze�niejszego wykupu Obligacji ani podstawy do wyst�pienia z 
	�daniem wcze�niejszego wykupu Obligacji. 

W ka	dym razie, realizacja wy	ej wspomnianego uprawnienia przez 
Obligatariuszy tworzy sytuacj�, w której Obligacje podlegaj� wykupowi przed 
pierwotnie wskazanym terminem wykupu. To z kolei mo	e w istotny negatywny 
sposób wpłyn�
 na płynno�
, elastyczno�
 finansow� oraz przepływy pieni�	ne 
Emitenta i w konsekwencji mo	e mie
 wpływ na zdolno�
 Emitenta do spłaty 
zobowi�za� z tytułu Obligacji. 
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4.3.6 Ryzyko wcze�niejszego wykupu Obligacji na ��danie Emitenta 

Emitent mo	e podj�
 decyzj� o wcze�niejszym wykupie Obligacji. W 
przypadku wykonania przez Emitenta uprawnienia, Obligacje w zakresie w 
jakim zostan� wykupione ulegn� umorzeniu, a tym samym Obligatariuszowi 
b�dzie przysługiwało prawo do wypłaty odsetek z tytułu Obligacji jedynie za 
okres do Daty Wcze�niejszego Wykupu. W trakcie trwania okresu, w którym 
Emitentowi b�dzie przysługiwało prawo wcze�niejszego wykupu Obligacji oraz 
w okresie poprzedzaj�cym ten okres, warto�
 rynkowa Obligacji co do zasady 
nie powinna wzrosn�
 znacz�co ponad warto�
, po której Emitent mo	e 
dokona
 ich wcze�niejszego wykupu. W takim okresie, w przypadku 
skorzystania przez Emitenta z opcji wcze�niejszego wykupu (nawet 
uwzgl�dniaj�c premi� wypłacon� inwestorowi przez Emitenta) inwestor mo	e 
nie mie
 mo	liwo�ci zainwestowania �rodków uzyskanych z wcze�niejszego 
wykupu Obligacji w sposób, który zapewniłby mu stop� zwrotu w takiej 
wysoko�ci jak stopa zwrotu od Obligacji b�d�cych przedmiotem 
wcze�niejszego wykupu. 

4.3.7 Ryzyko zwi�zane z inwestowaniem w zielone obligacje 

�rodki pozyskane z emisji Obligacji wyemitowanych na podstawie Warunków 
Emisji i obj�tych niniejsz� Not� Informacyjn� b�d� przeznaczone na realizacj� 
tzw. zielonych projektów, co b�dzie wi�zało si� z ryzykiem niewypełnienia 
przez Emitenta przewidzianych dla nich zało	e�. Zielone projekty b�d� 
realizowane zgodnie z Green Bond Framework, który okre�la szereg 
wytycznych dotycz�cych procesu emisji zielonych obligacji i przeznaczenia 
�rodków pozyskanych w drodze emisji. W obecnym otoczeniu regulacyjnym 
zielone obligacje czy zielone projekty nie s� terminami prawnymi, a konsensus 
rynkowy w zakresie rozumienia tych poj�
 jeszcze si� nie ukształtował. W 
efekcie Emitent nie jest w stanie w pełni zagwarantowa
, 	e sposób 
wykorzystania �rodków z emisji obligacji b�dzie w pełni odpowiadał 
oczekiwaniom inwestora. Ponadto inwestor musi si� liczy
 z tym, 	e Emitent, 
w zwi�zku z materializacj� innych ryzyk, mo	e by
 niezdolny do spełnienia 
kryteriów realizacji zielonych projektów wyznaczonych w Green Bond 
Framework, co w rezultacie mo	e prowadzi
 do istotnego spadku warto�ci 
wyemitowanych zielonych obligacji, a nawet do wyst�pienia podstawy dla 
wcze�niejszego wykupu obligacji przez Emitenta. W zwi�zku z powy	szym 
inwestorzy musz� samodzielnie przeprowadzi
 badania i oceni
, czy oferowane 
obligacje spełniaj� zało	one kryteria inwestycyjne. 

Ponadto naruszenie kryteriów Green Bond Framework przez Emitenta w 
realizacji Zielonych Projektów nie jest równoznaczne ka	dorazowo z 
przypadkiem niewypełnienia zobowi�zania przez Emitenta, a co za tym idzie 
nie ka	de niewykonanie zało	e� okre�lonych w Green Bond Framework daje 
inwestorowi podstaw� do 	�dania wcze�niejszego wykupu posiadanych 
obligacji. U podstaw tego le	y trudno�
 w ocenie konsekwencji potencjalnego 
naruszenia Green Bond Framework, zwłaszcza w kontek�cie tego, 	e przypadek 
niewypełnienia zobowi�zania jest jedynie po�rednio zwi�zany z realizacj� 
zało	e� Green Bond Framework poprzez cel emisji. 

4.3.8 Ryzyko stopy procentowej 
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W przypadku Obligacji przewidziano oprocentowanie zmienne, procentowanie 
Obligacji b�dzie oparte o stawki WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate). 
Ryzyko stopy procentowej polega na mo	liwo�ci niezrealizowania oczekiwanej 
przez inwestora stopy zwrotu. Wynika ono ze zmian cen Obligacji na rynku, 
a tak	e niepewno�ci co do stopy procentowej po jakiej b�dzie mo	na 
reinwestowa
 wypłacone przez Emitenta odsetki. Przy zmiennym 
oprocentowaniu Obligacji, w okresie od Daty Emisji do Daty Wykupu (zgodnie 
z definicj� zawart� w Warunkach Emisji) mog� nast�pi
 znacz�ce zmiany 
WIBOR. Trudno�ci z przewidywaniem kierunku i zakresu waha� rynkowych 
stóp procentowych nie daj� pewno�ci inwestorowi co do warto�ci przyszłych 
przepływów z tytułu odsetek od Obligacji. Obni	enie poziomu WIBOR, w 
szczególno�ci zwi�zane z pogarszaj�cymi si� warunkami gospodarczymi, mo	e 
wpłyn�
 na obni	enie rentowno�ci Obligacji. 

4.3.9 Ryzyko zwi�zane ze zgromadzeniem Obligatariuszy 

Warunki Emisji przewiduj� ustanowienie Zgromadzenia Obligatariuszy. 
Zgodnie z Warunkami Emisji niektóre uprawnienia Obligatariuszy okre�lone w 
Warunkach Emisji zale	� od uchwał Zgromadzeniu Obligatariuszy. Zwołanie 
Zgromadzenia Obligatariuszy wymaga podj�cia okre�lonych czynno�ci przez 
Obligatariuszy i Emitenta. Decyzje Zgromadzenia Obligatariuszy podejmowane 
s� odpowiedni� wi�kszo�ci� głosów posiadaczy Obligacji danej serii, w zwi�zku 
z czym Obligatariusze posiadaj�cy mniejszo�ciowy pakiet Obligacji głosuj�cy 
przeciw lub nieuczestnicz�cy w Zgromadzeniu Obligatariuszy musz� si� liczy
 
z faktem, i	 Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie decyzj� niezgodnie z ich 
wol�, co mo	e uniemo	liwi
 im podj�cie zamierzonych przez nich działa�, w 
tym w zakresie mo	liwo�ci 	�dania wcze�niejszego wykupu Obligacji.  

Zmiana postanowie� kwalifikowanych warunków emisji Obligacji (tj. 
wysoko�ci lub sposobu ustalania wysoko�ci �wiadcze� wynikaj�cych z 
Obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania, terminu, miejsca lub 
sposobu spełniania �wiadcze� wynikaj�cych z Obligacji, w tym dni, według 
których ustala si� uprawnionych do tych �wiadcze�, zasad przeliczania warto�ci 
�wiadczenia niepieni�	nego na �wiadczenie pieni�	ne, wysoko�ci, formy lub 
warunków zabezpieczenia wierzytelno�ci wynikaj�cych z obligacji oraz zasad 
zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez Zgromadzenie 
Obligatariuszy) lub obni	enie warto�ci nominalnej Obligacji wymaga zgody 
wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.  

Dodatkowo, zgodnie z art. 67 Ustawy o Obligacjach, zmiana warunków emisji 
w sposób okre�lony w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy dochodzi do 
skutku, je	eli zgod� na zmian� wyrazi Emitent.  

Inne uchwały, w szczególno�ci uchwały dotycz�ce zgody obligatariuszy na 
skorzystanie z opcji wcze�niejszego wykupu w zwi�zku z wyst�pieniem 
przypadku naruszenia, zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów obecnych na 
Zgromadzeniu Obligatariuszy.  

Ponadto, zgodnie z Ustaw� o Obligacjach Zgromadzenie Obligatariuszy jest 
wa	ne, w przypadku, gdy w Zgromadzeniu Obligatariuszy bior� udział 
Obligatariusze posiadaj�cy co najmniej 50% skorygowanej ł�cznej warto�ci 
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nominalnej Obligacji danej serii. Zgromadzenie Obligatariuszy nie b�dzie wi�c 
mogło podejmowa
 uchwał, je	eli wezm� w nim udział Obligatariusze 
posiadaj�cy mniej ni	 50% skorygowanej ł�cznej warto�ci nominalnej Obligacji 
danej serii. Powoduje to, 	e rola Zgromadzenia Obligatariuszy jako ciała 
decyzyjnego mo	e by
 ograniczona.  

Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy mo	e by
 zaskar	ona w przypadkach i 
na warunkach przewidzianych w art. 70 i art. 71 Ustawy o Obligacjach, przez 
co stan prawny przez ni� ustalony mo	e ulec zmianie. Obligatariusz mo	e 
wykonywa
 prawo głosu osobi�cie lub przez pełnomocnika, przy czym 
udzielanie i odwoływanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej – brak jej 
zachowania b�dzie skutkował niewa	no�ci� tak udzielonego pełnomocnictwa i 
czynno�ci wykonanych na jego podstawie. 

Zgodnie z Warunkami Emisji, niektóre uprawnienia Obligatariuszy uzale	nione 
s� od podj�cia wła�ciwej uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy. Takimi 
uprawnieniami s� w szczególno�ci: (i) mo	liwo�
 	�dania wcze�niejszego 
wykupu w zwi�zku z wyst�pieniem Podstawy Skorzystania z Opcji 
Wcze�niejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 10 Warunków Emisji, oraz 
(ii) mo	liwo�
 udzielenia zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy na 
wyemitowanie przez Emitenta Papierów Dłu	nych o terminach wymagalno�ci 
nale	no�ci głównych wcze�niejszych ni	 Data Wykupu oraz w wyniku takich 
emisji Papierów Dłu	nych Wska�nik Zadłu	enia obliczany na podstawie 
ostatniego, zbadanego przez biegłego rewidenta, skonsolidowanego rocznego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej albo skonsolidowanego 
skróconego �ródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej na 
zasadzie pro forma, tj. z uwzgl�dnieniem emisji takich Papierów Dłu	nych, 
przekroczy poziom 3,0.  

W zwi�zku z powy	szymi okoliczno�ciami, istnieje mo	liwo�
 podj�cia przez 
Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały bez zgody wszystkich Obligatariuszy, a 
tre�
 uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy mo	e by
 sprzeczna z 
indywidualnymi interesami pojedynczego Obligatariusza. 

4.3.10 Ryzyko zwi�zane z brakiem zabezpieczenia Obligacji 

Obligacje s� obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o 
Obligacjach. W szczególno�ci oznacza to, 	e ani Emitent ani 	aden inny 
podmiot nie ustanowił zabezpieczenia na rzecz Obligatariuszy. Emitent nie 
planuje ustanawia
 zabezpieczenia Obligacji w przyszło�ci. W zwi�zku z tym 
potencjalny Obligatariusz powinien bra
 pod uwag�, 	e mo	e zaistnie
 ryzyko, 
	e aktywa Emitenta mog� okaza
 si� niewystarczaj�ce do zaspokojenia roszcze� 
finansowych Obligatariuszy oraz 	e ewentualne dochodzenie roszcze� od 
Emitenta b�dzie mogło by
 prowadzone tylko na zasadach ogólnych. 

4.3.11 Ryzyko waha� cen Obligacji na rynku wtórnym 

Warto�
 rynkowa Obligacji jest uzale	niona, mi�dzy innymi, od sytuacji 
finansowej Emitenta oraz innych czynników, które mog� mie
 wpływ na cen� 
Obligacji, takich jak mo	liwa mała ilo�
 posiadaczy Obligacji, a co za tym idzie 
brak aktywnego rynku wtórnego. Ceny Obligacji na rynku wtórnym mog� 
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ulega
 znacz�cym i nieoczekiwanym zmianom, co sprawia, 	e inwestorzy mog� 
nie by
 w stanie sprzeda
 Obligacji w oczekiwanym przez nich czasie oraz po 
cenie, która umo	liwi im uzyskanie oczekiwanej przez nich dochodowo�ci. Z 
tego powodu inwestorzy nie powinni nabywa
 Obligacji Emitenta, je	eli nie s� 
w stanie zaakceptowa
 ryzyka braku mo	liwo�ci szybkiej sprzeda	y Obligacji 
po akceptowalnej dla nich cenie.  

4.3.12 Ryzyko nało�enia kar pieni��nych w zwi�zku z Rozporz�dzeniem MAR 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu	y
 na rynku (rozporz�dzenie w sprawie 
nadu	y
 na rynku) oraz uchylaj�cego dyrektyw� 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE ("Rozporz�dzenie MAR"), w przypadku gdy Emitent dopu�ci si� 
manipulacji, wykorzystania lub bezprawnego ujawniania informacji poufnych 
organy pa�stwowe mog� nało	y
 na niego administracyjne sankcje pieni�	ne, 
których maksymalna wysoko�
 powinna stanowi
 co najmniej równowarto�
 15 
milionów EUR lub 15% całkowitych rocznych obrotów Emitenta. Ponadto 
Rozporz�dzenie MAR przewiduje, 	e naruszenie przez Emitenta obowi�zków 
zwi�zanych z prowadzeniem list osób posiadaj�cych dost�p do informacji 
poufnych lub transakcjami osób pełni�cych obowi�zki zarz�dcze powinno 
wi�za
 si� z mo	liwo�ci� nało	enia na niego kary pieni�	nej w wysoko�ci co 
najmniej równowarto�ci 1 miliona EUR. 

4.4 Ryzyka zwi�zane z notowaniem Obligacji w ASO  

4.4.1 Ryzyko zwi�zane z płynno�ci� Obligacji 

Istnieje ryzyko, 	e obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu b�dzie 
bardzo ograniczony, co mo	e skutkowa
 brakiem mo	liwo�ci zbycia Obligacji 
przez Obligatariusza w spodziewanym czasie i po satysfakcjonuj�cej cenie. 
Ponadto po wprowadzeniu Obligacji do obrotu, ich kurs b�dzie wypadkow� 
relacji popytu i poda	y, uzale	nionej od trudno przewidywalnych zachowa� 
inwestorów wynikaj�cych z ró	norodnych uwarunkowa� takich jak np. czynniki 
makroekonomiczne. Na płynno�
 obligacji mog� mie
 wpływ m.in. sytuacja 
finansowa Emitenta, ogólna koniunktura na rynkach kapitałowych, sytuacja 
makroekonomiczna, regulacje prawne i podatkowe, a tak	e stopie� płynno�ci na 
rynku obligacji korporacyjnych notowanych na rynku wtórnym. Maj�c to na 
uwadze inwestor przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej powinien 
uwzgl�dni
 ryzyko, i	 obrót obligacjami w okre�lonym czasie i po 
zadowalaj�cej cenie mo	e by
 ograniczony. 

4.4.2 Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami 

GPW jako organizator alternatywnego systemu obrotu ASO, ma prawo, zgodnie 
z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, zawiesi
 obrót instrumentami dłu	nymi na okres 
wynikaj�cy z ww. regulaminów w nast�puj�cych przypadkach: 

(a) na wniosek emitenta; 
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(b) w przypadku uznania, 	e wymaga tego bezpiecze�stwo obrotu lub 
interes jego uczestników; 

(c) je	eli emitent narusza przepisy obowi�zuj�ce w alternatywnym systemie 
obrotu. 

Zawieszaj�c obrót instrumentami dłu	nymi, GPW mo	e okre�li
 termin, do 
którego zawieszenie obrotu obowi�zuje. Termin ten mo	e ulec przedłu	eniu, 
odpowiednio, na wniosek emitenta lub je	eli w ocenie GPW zachodz� 
uzasadnione obawy, 	e w dniu upływu tego terminu b�d� zachodziły przesłanki, 
o których mowa w podpunktach (b) lub (c) powy	ej (§ 11 ust. 1a Regulaminu 
ASO).  

Ponadto, GPW zawiesza obrót instrumentami dłu	nymi niezwłocznie po 
uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku 
regulowanym, je	eli takie zawieszenie jest zwi�zane z podejrzeniem 
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji 
poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowi�zku 
publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie dłu	nym z 
naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporz�dzenia MAR, chyba 	e takie zawieszenie 
mogłoby spowodowa
 powa	n� szkod� dla interesów inwestorów lub 
prawidłowego funkcjonowaniu rynku (§ 11 ust. 3 Regulaminu ASO). 

W przypadkach okre�lonych przepisami prawa GPW jako organizator 
alternatywnego systemu obrotu, zawiesza obrót instrumentami dłu	nymi na 
okres wynikaj�cy z tych przepisów lub okre�lony w decyzji wła�ciwego organu 
(§ 11 ust. 2 Regulaminu ASO).  

Dodatkowo, zgodnie z § 12 ust 3. Regulaminu ASO, GPW mo	e zawiesi
 obrót 
instrumentami finansowymi, przed podj�ciem decyzji o wykluczeniu 
instrumentów finansowych z obrotu.  

Ponadto zgodnie z art. 78 ust 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót 
okre�lonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okoliczno�ciach 
wskazuj�cych na mo	liwo�
 zagro	enia mi�dzy innymi, prawidłowego 
funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpiecze�stwa obrotu 
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 
inwestorów, KNF mo	e za	�da
 od GPW zawieszenia obrotu tymi 
instrumentami finansowymi. Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o 
Obrocie w 	�daniu, wspomnianym w poprzednim zdaniu, KNF mo	e wskaza
 
termin, do którego zawieszenie obrotu obowi�zuje. Termin ten mo	e ulec 
przedłu	eniu, je	eli zachodz� uzasadnione obawy, 	e w dniu jego upływu b�d� 
zachodziły przesłanki, o których mowa powy	ej. KNF uchyla decyzj� 
zawieraj�c� 	�danie, o którym mowa powy	ej w przypadku, gdy po jej wydaniu 
stwierdza, 	e nie zachodz� przesłanki zagro	enia, mi�dzy innymi, 
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpiecze�stwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, 
lub naruszenia interesów inwestorów (art. 78 ust. 3b Ustawy o Obrocie). 

4.4.3 Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
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Zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 i 4 Regulaminu ASO, GPW wyklucza 
instrumenty dłu	ne z obrotu w alternatywnym systemie obrotu: 

(a) w przypadkach okre�lonych przepisami prawa,  

(b) je	eli zbywalno�
 tych instrumentów stała si� ograniczona, 

(c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

(d) w przypadku uprawomocnienia si� postanowienia o ogłoszeniu 
upadło�ci emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez s�d wniosku o 
ogłoszeniu upadło�ci ze wzgl�du na to, 	e maj�tek emitenta nie 
wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów post�powania, 
albo postanowienia o umorzeniu przez s�d post�powania 
upadło�ciowego ze wzgl�du na to, 	e maj�tek emitenta nie wystarcza lub 
wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów post�powania, 

(e) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych 
instrumentów na rynku regulowanym, je	eli takie wykluczenie jest 
zwi�zane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, 
bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 
podejrzeniem naruszenia obowi�zku publikacji informacji poufnej o 
emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 
Rozporz�dzenia MAR, chyba 	e takie wykluczenie z obrotu mogłoby 
spowodowa
 powa	n� szkod� dla interesów inwestorów lub 
prawidłowego funkcjonowania rynku, 

W przypadku obrotu na ASO, w przypadku uprawomocnienia si� postanowienia 
o ogłoszeniu upadło�ci emitenta dłu	nych instrumentów finansowych albo 
postanowienia o oddaleniu przez s�d wniosku o ogłoszenie upadło�ci ze 
wzgl�du na to, 	e maj�tek emitenta dłu	nych instrumentów finansowych nie 
wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów post�powania albo 
postanowienia o umorzeniu przez s�d post�powania upadło�ciowego ze 
wzgl�du na to, 	e maj�tek emitenta dłu	nych instrumentów finansowych nie 
wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów post�powania 
zawarto zastrze	enie, 	e wykluczenie to dotyczy dłu	nych instrumentów 
finansowych tego emitenta. 

Dodatkowo zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, GPW mo	e 
wykluczy
 instrumenty dłu	ne z obrotu w alternatywnym systemie obrotu w 
nast�puj�cych przypadkach: 

(a) na wniosek emitenta, z zastrze	eniem mo	liwo�ci uzale	nienia decyzji 
w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

(b) je	eli uzna, 	e wymaga tego bezpiecze�stwo obrotu lub interes jego 
uczestników,  

(c) je	eli emitent uporczywie narusza przepisy obowi�zuj�ce w 
alternatywnym systemie obrotu, 

(d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 
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(e) wskutek podj�cia decyzji o poł�czeniu emitenta z innym podmiotem, 
jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów 
finansowych z obrotu mo	e nast�pi
 odpowiednio nie wcze�niej ni	 z 
dniem poł�czenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 
przekształcenia. 

Zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podj�ciem decyzji o wykluczeniu 
instrumentów dłu	nych z obrotu GPW mo	e zawiesi
 obrót tymi instrumentami 
dłu	nymi. 

Zgodnie z art. 78 ust 4. Ustawy o Obrocie, na 	�danie KNF GPW jako 
organizator alternatywnego systemu obrotu, wyklucza z obrotu wskazane przez 
KNF instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagra	a w sposób 
istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpiecze�stwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, 
lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 4a Ustawy o Obrocie, GPW mo	e podj�
 
decyzj� o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, w przypadku, gdy 
instrumenty finansowe przestan� spełnia
 warunki obowi�zuj�ce na tym rynku, 
pod warunkiem, 	e nie spowoduje to znacz�cego naruszenia interesów 
inwestorów lub zagro	enia prawidłowego funkcjonowania rynku. W takim 
wypadku GPW informuje KNF o podj�ciu decyzji o wykluczeniu instrumentów 
finansowych z obrotu i podaje t� informacj� do publicznej wiadomo�ci. 

4.4.4 Ryzyko nało�enia kar administracyjnych przez KNF 

Emitent nara	ony jest na ryzyko nało	enia kary administracyjnej przez KNF za 
niewykonywanie lub niewła�ciwe wykonywanie obowi�zków wynikaj�cych 
z przepisów prawa, mi�dzy innymi obowi�zków wynikaj�cych z Ustawy o 
Ofercie i Ustawy o Obrocie.  

Ponadto, zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie, w przypadku, je	eli emitent 
nie wykonuje lub nienale	ycie wykonuje obowi�zki, o których mowa w art. 17 
ust. 1 i 4-8 Rozporz�dzenia MAR, KNF mo	e wyda
 decyzj� o wykluczeniu 
papierów warto�ciowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy 
papiery warto�ciowe emitenta s� wprowadzone do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu - decyzj� o wykluczeniu tych papierów warto�ciowych z obrotu 
w tym systemie albo nało	y
 kar� pieni�	n� do wysoko�ci 10.364.000 PLN lub 
kwoty stanowi�cej równowarto�
 2% całkowitego rocznego przychodu 
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, 
je	eli przekracza ona 10.364.000 PLN, albo zastosowa
 obie sankcje ł�cznie. 
Natomiast gdy jest mo	liwe ustalenie kwoty korzy�ci osi�gni�tej lub straty 
unikni�tej przez emitenta w wyniku naruszenia obowi�zków, ww. zamiast kary, 
KNF mo	e nało	y
 kar� pieni�	n� do wysoko�ci trzykrotnej kwoty osi�gni�tej 
korzy�ci lub unikni�tej straty. 

Ponadto, zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy Emitent nie 
wykonuje lub wykonuje nienale	ycie obowi�zki, o których mowa w art. 18 ust. 
1 - 6 Rozporz�dzenia MAR (dotycz�ce listy osób maj�cych dost�p do informacji 
poufnych), KNF mo	e, w drodze decyzji, (i) nało	y
 kar� do wysoko�ci 
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4.145.600 PLN lub do kwoty stanowi�cej 2% całkowitego rocznego przychodu 
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, 
je	eli przekracza ona 4.145.600 PLN, (w przypadku gdy jest mo	liwe ustalenie 
kwoty korzy�ci osi�gni�tej lub straty unikni�tej przez emitenta w wyniku 
naruszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, zamiast kary opisanej 
powy	ej, KNF mo	e nało	y
 kar� pieni�	n� do wysoko�ci trzykrotnej kwoty 
osi�gni�tej korzy�ci lub unikni�tej straty), (ii) nało	y
 na osob�, która w tym 
okresie pełniła funkcj� członka zarz�du emitenta kar� pieni�	n� do wysoko�ci 
2.072.800 PLN. 

4.4.5 Ryzyko nało�enia kar na Emitenta przez ASO  

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, je	eli emitent nie przestrzega zasad 
lub przepisów obowi�zuj�cych w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym 
przez GPW lub nie wykonuje, lub nienale	ycie wykonuje obowi�zki okre�lone 
w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególno�ci obowi�zki okre�lone w § 15a 
i § 15b lub § 17 - 17b, GPW jako organizator alternatywnego systemu obrotu 
mo	e, w zale	no�ci od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

(a) upomnie
 emitenta, 

(b) nało	y
 na emitenta kar� pieni�	n� w wysoko�ci do 50.000 PLN. 

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nało	onej na niego kary lub pomimo 
jej nało	enia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowi�zuj�cych w 
alternatywnym systemie obrotu albo nie wykonuje lub nienale	ycie wykonuje 
obowi�zki okre�lone w rozdziale V Regulaminu ASO, GPW mo	e nało	y
 na 
emitenta kar� pieni�	n�, przy czym kara ta ł�cznie z kar� pieni�	n� nało	on� na 
podstawie § 17c ust.3 Regulaminu ASO nie mo	e przekracza
 50.000 PLN (§ 
17c ust. 1 Regulaminu ASO). 

GPW mo	e postanowi
 o nało	eniu kary pieni�	nej niezale	nie od podj�cia, na 
podstawie Regulaminu ASO, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi 
instrumentami dłu	nymi lub ich wykluczeniu z obrotu. 
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5. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZONYCH DO 
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

5.1 Cel emisji 

Emitent zobowi�zuje si� przeznaczy
 wpływy z emisji Obligacji na bezpo�rednie i 
po�rednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji 
Zielonych Projektów. 

Zielone Projekty oznaczaj� projekty realizowane zgodnie z Green Bond Framework 
przez Emitenta lub inne podmioty z Grupy Kapitałowej samodzielnie, wspólnie z 
podmiotem zewn�trznym w formie Zielonego Wspólnego Przedsi�wzi�cia lub wspólnie 
z Partnerami Biznesowymi, w tym, w szczególno�ci:    

(a) nabycie, rozwój i budowa projektów z zakresu energii słonecznej, jak 
równie	 refinansowanie wydatków poniesionych w tym zakresie do dnia 
emisji; 

(b) przej�cia, zakup udziałów lub akcji oraz wsparcie kapitałowe rozwoju 
nowo nabytych spółek z sektorów wskazanych w Green Bond 
Framework, zwi�zanych z transformacj� energetyczn� w kierunku 
zielonej energii; lub 

(c) wsparcie kapitałowe i operacyjne w celu zwi�kszenia efektywno�ci 
energetycznej Grupy Kapitałowej, na przykład poprzez remonty i 
modernizacje. 

5.2 Rodzaj emitowanych instrumentów dłu�nych 

Niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii C, numer ISIN 
PLFAMUR00061, o warto�ci nominalnej 1.000 PLN ka	da.  

Emisja Obligacji została dokonana w ramach Programu Emisji na podstawie:  

(i) art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach,  

(ii) art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporz�dzenia Prospektowego,  

(iii) uchwały Zarz�du Emitenta nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. roku w sprawie 
ustalenia i uruchomienia programu emisji obligacji przez Emitenta, a nast�pnie 
zmienion� nast�puj�cymi uchwałami: uchwał� Zarz�du nr 112/2017 z dnia 21 grudnia 
2017 r., uchwał� Zarz�du nr 118/20218 z dnia 17 grudnia 2018 r., uchwał� Zarz�du nr 
80/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r., uchwał� Zarz�du nr 136/2020 z dnia 7 grudnia 2020 
r. oraz uchwał� Zarz�du nr 163/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r., 

(iv) uchwały rady nadzorczej Emitenta nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w 
sprawie ustalenia i uruchomienia programu emisji obligacji przez Emitenta, a nast�pnie 
zmienion� nast�puj�cymi uchwałami: uchwał� rady nadzorczej nr 336/XII/2017 z dnia 
21 grudnia 2017 roku, uchwał� rady nadzorczej nr 436/XII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 
roku, uchwał� rady nadzorczej nr 558/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku, uchwał� 
rady nadzorczej nr 608/XIII/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz uchwał� rady 
nadzorczej nr 664/XIV/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.;  
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(v) uchwały Zarz�du nr 199/2021 z dnia 12 pa�dziernika 2021 r. w sprawie emisji 
obligacji serii C i zatwierdzenia warunków emisji obligacji Spółki serii C;  

(vi) uchwały rady nadzorczej Emitenta nr 667/XIV/2021 z dnia 12 pa�dziernika 2021 r. 
w sprawie emisji obligacji serii C i zatwierdzenia warunków emisji obligacji Spółki serii 
C. 

Maksymalna warto�
 nominalna obligacji, które mog� zosta
 wyemitowane w ramach 
Programu Emisji mo	e wynie�
 1.000.000.000,00 PLN ("Maksymalna Kwota 
Programu"). 

Na dzie� niniejszej Noty Informacyjnej, ł�czna warto�
 wyemitowanych i 
niewykupionych przez Emitenta obligacji w ramach Programu Emisji wynosi do 
600.000.000 PLN. W ramach Programu Emisji Emitent niewykupione pozostaj� 
obligacje serii B o ł�cznej warto�ci nominalnej 200.000.000 PLN (data wykupu: 27 
czerwca 2024 roku) oraz obligacje serii C (obj�te niniejsz� Not� Informacyjn� o ł�cznej 
warto�ci nominalnej do 400.000.000 PLN (data wykupu: 3 listopada 2026 roku). Na 
dzie� niniejszej Noty Informacyjnej, w ramach Programu Emisji Obligacji, Emitent 
mo	e wyemitowa
 obligacje o ł�cznej warto�ci nominalnej do 400.000.000 PLN, przy 
czym Maksymalna Kwota Programu b�dzie ulega
 odnowieniu w przyszło�ci w razie 
wykupu wyemitowanych w ramach Programu Emisji obligacji. 

5.3 Wielko�� emisji 

W ramach serii C Emitent wyemituje do 400.000 sztuk Obligacji o warto�ci nominalnej 
1.000 PLN ka	da, o ł�cznej warto�ci nominalnej do 400.000.000 PLN. 

5.4 Warto�� nominalna i cena emisyjna instrumentów dłu�nych 

Warto�
 nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN.  

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN. 

5.5 Wyniki subskrypcji lub sprzeda�y dłu�nych instrumentów finansowych b�d�cych 
przedmiotem wniosku o wprowadzenie 

Obligacje zostały zaoferowane w sposób okre�lony w art. 33 pkt. 1 Ustawy o 
Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów warto�ciowych, o której mowa w 
art. 2 lit. d) Rozporz�dzenia Prospektowego. W zwi�zku z przeprowadzeniem oferty 
Obligacji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporz�dzenia Prospektowego. Emitent nie 
był zobowi�zany do udost�pnienia prospektu, o którym mowa w Rozporz�dzeniu 
Prospektowym ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w Ustawie o Ofercie.  

5.5.1 Data rozpocz�cia i zako�czenia subskrypcji lub sprzeda�y 

(a) Data rozpocz�cia subskrypcji: 13 pa�dziernika 2021 roku. 

(b) Data zako�czenia subskrypcji: 15 pa�dziernika 2021 roku. 

5.5.2 Data przydziału instrumentów dłu�nych 
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Wst�pny przydział Obligacji nast�pił w dniu 18 pa�dziernika 2021 r. Ostateczny 
przydział Obligacji nast�pi w dniu rejestracji Obligacji w KDPW na rzecz 
inwestorów, którzy (i) zło	yli prawidłowo podpisane o�wiadczenie o przyj�ciu 
propozycji nabycia Obligacji oraz (ii) opłacili Obligacje, ze skutkiem w Dacie 
Emisji. Przydział uwarunkowany jest rejestracj� Obligacji w KDPW. 

5.5.3 Liczba instrumentów dłu�nych obj�tych subskrypcj� lub sprzeda�� 

Do 400.000 sztuk Obligacji (pod warunkiem rejestracji w KDPW). 

5.5.4 Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy cho� w 
jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłu�nych była mniejsza 
od liczby papierów warto�ciowych, na które zło�ono zapisy 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji 
przydzielonych Obligacji. Emisja nie była podzielona na transze. 

5.5.5 Liczba instrumentów dłu�nych, które zostały przydzielone w ramach 
przeprowadzonej subskrypcji lub sprzeda�y 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych (pod 
warunkiem rejestracji w KDPW) 400.000 sztuk Obligacji. 

5.5.6 Cena, po jakiej instrumenty dłu�ne były nabywane (obejmowane) 

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 PLN. 

5.5.7 Liczba osób, które zło�yły zapisy na instrumenty dłu�ne obj�te subskrypcj� 
lub sprzeda�� w poszczególnych transzach 

Zapisy na Obligacje zło	yły ł�cznie 34 podmioty (uwzgl�dniaj�c subfundusze). 
Emisja Obligacji nie była podzielona na transze. 

5.5.8 Liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłu�ne w ramach 
przeprowadzonej subskrypcji lub sprzeda�y w poszczególnych transzach 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji Emitent dokonał wst�pnego przydziału 
Obligacji 34 podmiotom (liczba uwzgl�dnia subfundusze). Ostatecznie 
przydział zostanie dokonany w Dacie Emisji. Emisja Obligacji nie była 
podzielona na transze. 

5.5.9 Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w 
ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzeda�y w poszczególnych 
transzach s� podmiotami powi�zanymi z emitentem w rozumieniu 
przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Podmioty, którym zostały przydzielone (pod warunkiem rejestracji Obligacji w 
KDPW) instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzeda	y w poszczególnych transzach nie s� podmiotami powi�zanymi z 
Emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu ASO. 
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5.5.10 Nazwy (firmy) subemitentów, którzy obj�li instrumenty dłu�ne w ramach 
wykonywania umów o subemisj�, z okre�leniem liczby papierów 
warto�ciowych, które obj�li, wraz z faktyczn� cen� jednostki instrumentu 
dłu�nego (cena emisyjna lub sprzeda�y, po odliczeniu wynagrodzenia za 
obj�cie jednostki instrumentu dłu�nego, w wykonaniu umowy subemisji, 
nabytej przez subemitenta) 

Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umowy o subemisj�. 

5.5.11 Ł�czna wysoko�ci kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze 
wskazaniem wysoko�ci kosztów według ich tytułów: 

(a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1 376 607,00 PLN netto 

(b) wynagrodzenie subemitentów, dla ka	dego oddzielnie: nie dotyczy; 

(c) sporz�dzenie Noty Informacyjnej, z uwzgl�dnieniem kosztów 
doradztwa: 77 960,30 PLN netto  

(d) promocja oferty: 0 PLN. 

Metoda rozliczenia powy	szych kosztów w ksi�gach rachunkowych i sposób 
ich uj�cia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: powy	sze koszty b�d� 
rozliczane i prezentowane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSSF9.  

5.6 Warunki wykupu 

Obligacje b�d� wykupywane w Dacie Wykupu lub w Dacie Wcze�niejszego Wykupu. 

Emitent zapłaci odpowiednio w Dacie Wykupu lub w Datach Wcze�niejszego Wykupu 
za po�rednictwem KDPW i wła�ciwego Podmiotu Prowadz�cego Rachunek za ka	d� 
Obligacj� kwot� równ� Nale	no�ci Głównej (powi�kszon� o nale	n� Kwot� Odsetek i 
(je	eli jest nale	na) Premii). Płatno�ci z tytułu Obligacji b�d� dokonywane na rzecz 
Obligatariuszy b�d�cych posiadaczami Rachunków Papierów Warto�ciowych, na 
których zapisane s� Obligacje, oraz ka	dego Obligatariusza wskazanego przez 
posiadacza Rachunku Zbiorczego jako podmiotu uprawnionego z Obligacji w Dacie 
Ustalenia Praw. Płatno�
 z tytułu Obligacji b�d� dokonywane zgodnie z zasadami 
płatno�ci z tytułu Obligacji opisanymi w punkcie 6 (Sposób wypłaty �wiadcze� 

pieni��nych z Obligacji) Warunków Emisji. 

W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegaj� natychmiastowemu wykupowi z 
dniem otwarcia likwidacji. Obligacje podlegaj� natychmiastowemu wykupowi w cz��ci, 
w jakiej przewiduj� �wiadczenia pieni�	ne tak	e w przypadku poł�czenia Emitenta z 
innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, je	eli podmiot, 
który wst�pił w obowi�zki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustaw� o Obligacjach 
nie posiada uprawnie� do ich emitowania. Emitent jest zobowi�zany zapłaci
 w tym 
dniu Nale	no�
 Główn� wraz z Kwot� Odsetek narosłych za czas od dnia rozpocz�cia 
Okresu Odsetkowego, w którym nast�piło odpowiednio otwarcie likwidacji, poł�czenie, 
podział lub przekształcenie do dnia odpowiednio otwarcia likwidacji, poł�czenia, 
podziału lub przekształcenia. 

5.6.1 Wcze�niejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call) 
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(a) Emitent ma prawo do wcze�niejszego całkowitego lub cz��ciowego 
wykupu Obligacji przed Dat� Wykupu, pod warunkiem zawiadomienia 
Obligatariuszy nie wcze�niej ni	 90 dni oraz nie pó�niej ni	 30 dni przed 
Dat� Wcze�niejszego Wykupu, o której mowa w niniejszym punkcie 
5.6.1 (Wcze�niejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)). 
Zawiadomienie Obligatariuszy o zamiarze skorzystania przez Emitenta 
z Opcji Emitenta Wcze�niejszego Wykupu nast�pi na zasadach 
okre�lonych w punkcie 17 (Zawiadomienia) Warunków Emisji. Emitent 
b�dzie miał prawo wyznaczy
 Dat� Wcze�niejszego Wykupu, o której 
mowa w niniejszym punkcie 5.6.1 (Wcze�niejszy Wykup Obligacji przez 

Emitenta (Opcja Call)) , w zawiadomieniu o zamiarze skorzystania z 
Opcji Emitenta Wcze�niejszego Wykupu skierowanym do 
Obligatariuszy, zgodnie z punktem 17 (Zawiadomienia) Warunków 
Emisji. 

(b) Je	eli Data Wcze�niejszego Wykupu przypada na dzie� nieb�d�cy 
Dniem Roboczym wówczas Dat� Wcze�niejszego Wykupu b�dzie 
nast�pny najbli	szy Dzie� Roboczy. Wcze�niejszy wykup Obligacji 
nast�pi poprzez zapłat� Nale	no�ci Głównej powi�kszonej o Kwot� 
Odsetek naliczon� do Daty Wcze�niejszego Wykupu (z wył�czeniem 
tego dnia) oraz kwot� Premii. 

(c) Opcja Emitenta Wcze�niejszego Wykupu b�dzie przysługiwała 
wył�cznie w Datach Płatno�ci Odsetek wskazanych w punkcie 8 
Suplementu Emisyjnego. 

(d) Przeprowadzenie procedury wcze�niejszego wykupu Obligacji wi�	e si� 
z zawieszeniem obrotu Obligacjami na ASO. W takim przypadku obrót 
Obligacjami zostanie zawieszony pocz�wszy od drugiego dnia 
poprzedzaj�cego dzie� ustalenia praw do wykupu a	 do dnia wykupu 
takich Obligacji (§ 139 Szczegółowych Zasad Działania KDPW).    

5.6.2 Wcze�niejszy Wykup Obligacji na ��danie Obligatariusza 

(a) Obligatariusz ma prawo 	�da
 wcze�niejszego wykupu posiadanych 
przez niego Obligacji: 

(i) w przypadku wyst�pienia Przypadku Niewypełnienia 
Zobowi�zania, o którym mowa w punkcie 9.1 (Brak Płatno�ci 

kwoty z tytułu Obligacji) Warunków Emisji; lub 

(ii) w przypadku wyst�pienia i trwania Przypadku Niewypełnienia 
Zobowi�zania o których mowa w punktach 9.2 (Brak zwołania, 

uniemo�liwienie odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub 

opublikowania protokołów), 9.3 (Niewypłacalno��), 9.4 
(Zaprzestanie prowadzenia działalno�ci) oraz 9.5 (Nieprawdziwe 

o�wiadczenia oraz informacje) Warunków Emisji, je	eli w 
terminie 21 Dni Roboczych od dnia wyst�pienia takiego 
Przypadku Niewypełnienia Zobowi�zania dany Przypadek 
Niewypełnienia Zobowi�zania nie został usuni�ty i trwa; lub 
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(iii) w przypadku wyst�pienia i trwania Podstawy Skorzystania z 
Opcji Wcze�niejszego Wykupu oraz podj�cia odpowiedniej 
Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyra	aj�cej zgod� na 
wcze�niejszy wykup Obligacji ("Opcja Wcze�niejszego 
Wykupu"). 

(iv) Płatno�
 z tytułu wcze�niejszego wykupu Obligacji b�d� 
dokonywane zgodnie z zasadami płatno�ci z tytułu Obligacji 
opisanymi w punkcie 6 (Sposób wypłaty �wiadcze� pieni��nych 

z Obligacji) Warunków Emisji. 

5.6.3 Wcze�niejszy wykup Obligacji w przypadku wyst�pienia Przypadku 
Niewypełnienia Zobowi�zania 

(a) W przypadku (i) wyst�pienia Przypadku Niewypełnienia Zobowi�zania, 
o którym mowa w punkcie 8.1.1 Warunków Emisji lub (ii) wyst�pienia 
i trwania Przypadku Niewypełnienia Zobowi�zania, o którym mowa w 
punkcie 8.1.2 Warunków Emisji, ka	dy Obligatariusz mo	e dor�czy
 
Emitentowi, pisemne 	�danie wcze�niejszego wykupu ("��danie 
Wcze�niejszego Wykupu"), w którym okre�li Dat� Wcze�niejszego 
Wykupu (przy czym w przypadku, o którym mowa w punkcie 8.1.2 
Warunków Emisji, Dat� Wcze�niejszego Wykupu Obligacji b�dzie 5 
Dzie� Roboczy przypadaj�cy po dniu dor�czenia Emitentowi przez 
Obligatariusza ��dania Wcze�niejszego Wykupu). Dla skutecznego 
dor�czenia powy	szego 	�dania Obligatariusz powinien: 

(i) wskaza
 podstaw� 	�dania wcze�niejszego wykupu w ��daniu 
Wcze�niejszego Wykupu; 

(ii) przedło	y
 Certyfikat Rezydencji (o ile przedło	enie Certyfikatu 
Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub 
obni	onej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzysta
 
z tej stawki opodatkowania); 

(iii) dostarczy
 dokument (w oryginale lub kopii po�wiadczonej za 
zgodno�
 z oryginałem przez notariusza) wystawiony zgodnie z 
Ustaw� o Obrocie potwierdzaj�cy, i	 na dzie� zło	enia ��dania 
Wcze�niejszego Wykupu Obligatariusz jest posiadaczem 
Obligacji; 

(b) W zwi�zku z wyst�pieniem Przypadku Niewypełnienia Zobowi�zania, 
Emitent niezwłocznie zawiadomi (zgodnie z punktem 17 
(Zawiadomienia) Warunków Emisji) Obligatariuszy o wyst�pieniu 
Przypadku Niewypełnienia Zobowi�zania. W takim przypadku pozostali 
Obligatariusze b�d� mogli dokona
 wykupu Obligacji na zasadach 
okre�lonych w punkcie 8.2.1 Warunków Emisji. 

(c) Prawidłowe zło	enie ��dania Wcze�niejszego Wykupu w trybie 
okre�lonym w punkcie 8.2.1 Warunków Emisji powoduje, 	e Obligacje 
posiadane przez danego Obligatariusza i obj�te ��daniem 
Wcze�niejszego Wykupu staj� si� wymagalne i płatne w Dacie 
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Wcze�niejszego Wykupu, w zwi�zku z czym Nale	no�
 Główna takich 
Obligacji powi�kszona o Kwot� Odsetek narosł� od rozpocz�cia danego 
Okresu Odsetkowego do Daty Wcze�niejszego Wykupu (z wył�czeniem 
tego dnia) b�dzie płatna na rzecz takiego Obligatariusza w Dacie 
Wcze�niejszego Wykupu bez dodatkowych działa� lub formalno�ci, w 
ka	dym jednak wypadku zgodnie z procedur� realizacji wcze�niejszego 
wykupu okre�lon� w Regulacjach KDPW. 

5.6.4 Wcze�niejszy wykup Obligacji w przypadku wyst�pienia Podstawy 
Skorzystania z Opcji Wcze�niejszego Wykupu 

(a) W przypadku wyst�pienia Podstawy Skorzystania z Opcji 
Wcze�niejszego Wykupu, Uprawnieni Obligatariusze mog� za	�da
 
zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podj�cia uchwały o 
wła�ciwych �rodkach ochrony praw Obligatariuszy. Nast�pnie, je	eli 
zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie odpowiedni� uchwał� 
wyra	aj�c� zgod� na wcze�niejszy wykup Obligacji, Emitent zawiadomi 
Obligatariuszy o tre�ci takiej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy 
wyra	aj�cej zgod� na skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji 
Wcze�niejszego Wykupu, w najkrótszym mo	liwym czasie, lecz nie 
pó�niej ni	 w terminie 7 dni od daty zamkni�cia obrad Zgromadzenia 
Obligatariuszy i zawiadomi Obligatariuszy o terminie na zło	enie 
zawiadomie� o wcze�niejszym wykupie posiadanych przez nich 
Obligacji ("Zawiadomienie o Wcze�niejszym Wykupie").  

(b) Termin na zło	enie przez Obligatariuszy Zawiadomienia o 
Wcze�niejszym Wykupie b�dzie wynosił 10 Dni Roboczych po podaniu 
go w terminie 7 dni od daty zamkni�cia obrad Zgromadzenia 
Obligatariuszy do publicznej wiadomo�ci przez Emitenta, przy czym w 
przypadku zło	enia Zawiadomienia o Wcze�niejszym Wykupie przez 
wszystkich Obligatariuszy, termin zako�czy si� w dniu zło	enia 
ostatniego z tych zawiadomie� ("Okres Zawiadomienia"). 

(c) Najpó�niej w ostatnim dniu Okresu Zawiadomienia ka	dy Obligatariusz 
mo	e dor�czy
 Emitentowi pisemne Zawiadomienie o Wcze�niejszym 
Wykupie. Dla skutecznego dor�czenia powy	szego zawiadomienia 
Obligatariusz powinien: 

(i) wskaza
 podstaw� prawn� powołuj�c si� na odpowiedni� 
Uchwał� Zgromadzenia Obligatariuszy wyra	aj�c� zgod� na 
skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wcze�niejszego 
Wykupu lub zał�czaj�c jej kopi�; 

(ii) przedło	y
 Certyfikat Rezydencji (o ile przedło	enie Certyfikatu 
Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub 
obni	onej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzysta
 
z tej stawki opodatkowania); 

(iii) dostarczy
 dokument (w oryginale lub kopii po�wiadczonej za 
zgodno�
 z oryginałem przez notariusza) wystawiony zgodnie z 
Ustaw� o Obrocie potwierdzaj�cy, i	 na dzie� zło	enia 
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Zawiadomienia o Wcze�niejszym Wykupie Obligatariusz jest 
posiadaczem Obligacji. 

(d) Dat� Wcze�niejszego Wykupu Obligacji b�d�cych w posiadaniu 
Obligatariuszy i wskazanych do wykupu w Zawiadomieniu o 
Wcze�niejszym Wykupie, którzy zło	yli Zawiadomienia o 
Wcze�niejszym Wykupie b�dzie 5 Dzie� Roboczy przypadaj�cy po 
Okresie Zawiadomienia. 

(e) W przypadku nieskorzystania przez Obligatariusza z Opcji 
Wcze�niejszego Wykupu przed upływem Okresu Zawiadomienia, 
prawo do skorzystania z Opcji Wcze�niejszego Wykupu w zwi�zku z 
wyst�pieniem konkretnego zdarzenia stanowi�cego Podstaw� 
Skorzystania z Opcji Wcze�niejszego Wykupu wygasa. W przypadku 
wyst�pienia kolejnego zdarzenia stanowi�cego Podstaw� Skorzystania z 
Opcji Wcze�niejszego Wykupu, terminy na dokonanie czynno�ci 
przewidzianych w punkcie 8.3 Warunków Emisji, biegn� od dnia 
podj�cia nowej Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy. 

(f) Prawidłowe zło	enie Zawiadomienia o Wcze�niejszym Wykupie w 
trybie okre�lonym w punkcie 8.3.1 Warunków Emisji powoduje, 	e 
Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza staj� si� wymagalne i 
płatne w Dacie Wcze�niejszego Wykupu, w zwi�zku z czym Nale	no�
 
Główna takich Obligacji powi�kszona o Kwot� Odsetek narosł� od 
rozpocz�cia danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcze�niejszego 
Wykupu (z wył�czeniem tego dnia) b�dzie płatna na rzecz takiego 
Obligatariusza w Dacie Wcze�niejszego Wykupu bez dodatkowych 
działa� lub formalno�ci.  

Na dzie� sporz�dzenia niniejszej Noty Informacyjnej nie istniej� przesłanki 
uprawniaj�ce Obligatariuszy do wyst�pienia z 	�daniem wcze�niejszego 
wykupu Obligacji. 

5.7 Warunki wypłaty oprocentowania 

5.7.1 Płatno�� Kwoty Odsetek 

Obligacje s� oprocentowane od Daty Emisji (wliczaj�c ten dzie�) do Daty 
Wykupu (nie wliczaj�c tego dnia). W ka	dej Dacie Płatno�ci Odsetek Emitent 
zobowi�zany jest dokona
 na rzecz ka	dego Obligatariusza b�d�cego 
posiadaczem Rachunku Papierów Warto�ciowych, na którym zapisane s� 
Obligacje, oraz ka	dego Obligatariusza wskazanego przez posiadacza 
Rachunku Zbiorczego jako podmiot uprawniony z Obligacji w Dacie Ustalenia 
Praw, płatno�ci Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z punktem 4 
(Oprocentowanie) Warunków Emisji. Kwoty Odsetek za poszczególne Okresy 
Odsetkowe b�d� płatne z dołu. Płatno�
 Kwoty Odsetek b�dzie dokonywana 
zgodnie z zasadami płatno�ci z tytułu Obligacji opisanymi w punkcie 6 (Sposób 

wypłaty �wiadcze� pieni��nych z Obligacji) Warunków Emisji. 
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5.7.2 Naliczanie odsetek 

(a) Kwota Odsetek obliczana jest odr�bnie dla ka	dego Okresu 
Odsetkowego. 

(b) W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma by
 za okres krótszy ni	 
pełny Okres Odsetkowy, b�dzie ona obliczana w oparciu o rzeczywist� 
liczb� dni w okresie od poprzedniej Daty Płatno�ci Odsetek (wł�cznie), 
albo Daty Emisji (wł�cznie) w przypadku pierwszego Okresu 
Odsetkowego, do dnia, w którym Obligacje zostan� wykupione (z 
wył�czeniem tego dnia). 

(c) W przypadku opó�nienia w zapłacie Nale	no�ci Głównej (lub 
odpowiednio Kwoty Odsetek lub Premii), Obligatariuszowi b�d� 
przysługiwały odsetki ustawowe za opó�nienie od niezapłaconej 
Nale	no�ci Głównej (lub odpowiednio od Kwoty Odsetek lub Premii 
zgodnie z wła�ciwymi przepisami). 

5.7.3 Obliczenie Kwoty Odsetek 

W Dniu Roboczym nast�puj�cym po Dacie Ustalenia Stopy Procentowej Agent 
Kalkulacyjny obliczy Kwot� Odsetek za dany Okres Odsetkowy od ka	dej 
Obligacji według nast�puj�cej formuły: 

KO = SP x WN x LD/365 

gdzie: 

KO oznacza Kwot� Odsetek od ka	dej Obligacji za dany Okres Odsetkowy; 

SP oznacza Stop� Procentow� dla danego Okresu Odsetkowego ustalon� 
zgodnie z punktem 4.4 (Ustalenie Stopy Procentowej) Warunków Emisji; 

WN oznacza Nale	no�
 Główn� ka	dej Obligacji; 

LD oznacza liczb� dni w danym Okresie Odsetkowym, 

po zaokr�gleniu wyniku tego obliczenia do najbli	szego grosza (przy czym pół 
i wi�cej grosza b�dzie zaokr�glone w gór�) i przeka	e informacj� o Kwocie 
Odsetek dla wła�ciwego Okresu Odsetkowego Emitentowi. 

5.7.4 Ustalenie Stopy Procentowej 

(a) Stop� Procentow� dla danego Okresu Odsetkowego b�dzie Stopa 
Bazowa (okre�lona poni	ej) powi�kszona o: 

(i) Mar	� wynosz�c� 2,90% w skali roku ("Mar�a") - w przypadku 
takiego Okresu Odsetkowego, dla którego w ostatniej Dacie 
Przekazania Sprawozda� Finansowych przypadaj�cej co 
najmniej na dwa Dni Robocze przed Dat� Ustalenia Stopy 
Procentowej dla tego Okresu Odsetkowego warto�
 Wska�nika 
Zadłu	enia b�dzie równa lub ni	sza ni	 2,5x; lub 
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(ii) sum� Mar	y powi�kszon� o warto�
 50 punktów bazowych (0,50 
procenta) - w przypadku takiego Okresu Odsetkowego, dla 
którego w ostatniej Dacie Przekazania Sprawozda� Finansowych 
przypadaj�cej co najmniej na dwa Dni Robocze przed Dat� 
Ustalenia Stopy Procentowej dla tego Okresu Odsetkowego 
warto�
 Wska�nika Zadłu	enia b�dzie wy	sza ni	 2,5x. 

(b) Stopa Bazowa zostanie okre�lona w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej. 
Stopa Bazowa b�dzie równa stawce WIBOR (Warsaw Interbank Offered 
Rate) dla Wła�ciwego Depozytu podanej przez GPW Benchmark o godz. 
11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego (b�d� o innej godzinie, 
o której danego dnia dokonywany jest fixing zgodnie z regulacjami 
dotycz�cymi ustalania stawki WIBOR), publikowanejw Dacie Ustalenia 
Stopy Procentowej ("Stopa Bazowa"). 

(c) Stopa Procentowa zostanie ustalona w Dacie Ustalenia Stopy 
Procentowej przez Agenta Kalkulacyjnego.  

(d) Je	eli Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego okre�lona w 
Dacie Ustalenia Stopy Procentowej b�dzie ni	sza ni	 zero, przyjmuje si�, 
	e Stopa Procentowa w tym Okresie Odsetkowym wynosi zero. 

(e) W przypadku, gdy stawka Stopy Bazowej nie mo	e zosta
 ustalona do 
godz. 15:00 w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej, a nie wyst�piło 
Zdarzenie Skutkuj�ce Zast�pieniem Stopy Bazowej, Stopa Procentowa 
zostanie ustalona na podstawie Stopy Bazowej opublikowanej w dniu 
bezpo�rednio poprzedzaj�cym dzie� ustania publikacji stawki Stopy 
Bazowej, chyba 	e w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej ostatnia 
dost�pna Stopa Bazowa jest starsza ni	 sze�
 miesi�cy. 

(f) W przypadku wyst�pienia Zdarzenia Skutkuj�cego Zast�pieniem Stopy 
Bazowej, Stop� Bazow� trwale zast�pi Alternatywna Stopa Bazowa 
skorygowana o Korekt� wyznaczon� w sposób, o którym mowa w 
punkcie (j) poni	ej Alternatywna Stopa Bazowa b�dzie stosowana do 
obliczenia Stopy Procentowej dla Okresu Odsetkowego nast�puj�cego 
po Zdarzeniu Skutkuj�cym Zast�pieniem Stopy Bazowej. 

(g) W przypadku innym ni	 Zdarzenie Skutkuj�ce Zast�pieniem Stopy 
Bazowej, stawka Stopy Bazowej b�dzie ponownie stosowana do 
ustalenia Stopy Procentowej od Daty Ustalenia Stopy Procentowej, w 
którym stawka Stopy Bazowej b�dzie ponownie dost�pna. 

(h) Alternatywna Stopa Bazowa zostanie ustalona przez kolejne 
zastosowanie nast�puj�cych metod, z zastrze	eniem, 	e kolejna metoda 
mo	e zosta
 wykorzystana, je	eli poprzednia metoda nie da rezultatu do 
pierwszej Daty Ustalenia Stopy Procentowej po wyst�pieniu Zdarzenia 
Skutkuj�cego Zast�pieniem Stopy Bazowej: 

(i) Alternatywn� Stop� Bazow� jest wska�nik rekomendowany do 
stosowania zamiast stawki Stopy Bazowej przez Komisj� 
Nadzoru Finansowego; 
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(ii) Alternatywn� Stop� Bazow� jest wska�nik rekomendowany do 
stosowania zamiast stawki Stopy Bazowej przez Narodowy Bank 
Polski; 

(iii) Alternatywn� Stop� Bazow� jest wska�nik rekomendowany do 
stosowania zamiast stawki Stopy Bazowej przez organizacj� 
bran	ow�, grup� robocz� lub komitet, któr� wskazała Komisja 
Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski i która 
zajmuje si� przygotowaniem propozycji zast�pienia WIBOR; 

(iv) Alternatywn� Stop� Bazow� jest stopa referencyjna stosowana 
przez Narodowy Bank Polski. 

(i) Niezale	nie od metod wyznaczania Alternatywnej Stopy Bazowej 
opisanych w punkcie (h) powy	ej, do Obligacji b�d� stosowa
 si� zasady 
wynikaj�ce z przepisów prawa dotycz�cych odpowiedniego Zdarzenia 
Skutkuj�cego Zast�pieniem Stopy Bazowej, ł�cznie z prawem Komisji 
Europejskiej do wyznaczenia Alternatywnej Stopy Bazowej w 
stosownych okoliczno�ciach. 

(j) Korekta zostaje ustalona zgodnie z nast�puj�cymi zasadami: 

(i) warto�
 Korekty mo	e by
 dodatnia, ujemna, zerowa, jak 
równie	 by
 okre�lona wzorem lub metod� obliczenia; 

(ii) raz ustalona Korekta jest stosowana przez cały czas stosowania 
Alternatywnej Stopy Bazowej; 

(iii) je	eli w danej metodzie ustalenia Alternatywnej Stopy Bazowej, 
o których mowa w punkcie (h) powy	ej: 

(A) Podmiot Wyznaczaj�cy wskazał Korekt� – stosuje si� 
tak� Korekt�; 

(B) Podmiot Wyznaczaj�cy wskazał, aby nie stosowa
 
Korekty – nie stosuje si� Korekty; 

(iv) je	eli w danej metodzie ustalenia Alternatywnej Stopy Bazowej, 
o których mowa w punkcie (h) powy	ej Podmiot Wyznaczaj�cy 
nie odniósł si� do Korekty lub gdy Alternatywna Stopa Bazowa 
została wyznaczona zgodnie z metod�, o której mowa w punkcie 
(h)(iv) powy	ej: 

(A) Korekta jest dodawana do warto�ci Alternatywnej Stopy 
Bazowej; 

(B) Korekta jest równa historycznej medianie ró	nic 
pomi�dzy Stop� Bazow� a Alternatywn� Stop� Bazow�; 

(C) mediana ró	nic jest ustalana: 
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(1) za okres 24 miesi�cy przed dniem, w którym 
wyst�piło Zdarzenie Skutkuj�ce Zast�pieniem 
Stopy Bazowej; oraz 

(2) bior�c pod uwag�, ka	dy dzie� z badanego okresu, 
w którym była publikowana zarówno Stopa 
Bazowa jak i Alternatywna Stopa Bazowa. 

(k) Procedura wyboru Alternatywnej Stopy Bazowej oraz ustalenia Korekty 
w zwi�zku ze Zdarzeniem Skutkuj�cym Zast�pieniem Stopy Bazowej 
jest przeprowadzana tylko raz (ta sama Alternatywna Stopa Bazowa oraz 
Korekta s� stosowane zamiast Stopy Bazowej tak	e w kolejnych Datach 
Ustalenia Stopy Procentowej). 

(l) Alternatywna Stopa Bazowa oraz Korekta s� wyznaczane na zlecenie 
Emitenta przez Agenta Kalkulacyjnego albo inny profesjonalny podmiot, 
je	eli taki podmiot został wyznaczony uchwał� Zgromadzenia 
Obligatariuszy za zgod� Emitenta. Emitent opublikuje na Stronie 
Internetowej informacj� o podmiocie, o którym mowa powy	ej, ze 
wskazaniem danych tego podmiotu, a tak	e wybran� Alternatywn� 
Stop� Bazow� oraz (po jej sporz�dzeniu) metod� obliczania Korekty lub 
opini� tego podmiotu, 	e Korekta nie jest wymagana. 

(m) Je�li Alternatywna Stopa Bazowa jest publikowana z dołu, przez co nie 
jest ona dost�pna dla Okresu Odsetkowego w Dacie Ustalenia Stopy 
Procentowej, Data Ustalenia Stopy Procentowej ulega odpowiedniemu 
przesuni�ciu do czasu publikacji Alternatywnej Stopy Bazowej dla 
danego Okresu Odsetkowego, z uwzgl�dnieniem standardu rynkowego. 

(n) W przypadku gdy, zgodnie z punktem (e), Alternatywna Stopa Bazowa 
trwale zast�pi Stop� Bazow�, postanowienia punktów (e) - (m) 
odnosz�ce si� do Stopy Bazowej stosuje si� odpowiednio do tej 
Alternatywnej Stopy Bazowej z uwzgl�dnieniem Korekty. 

Daty Ustalenia Stopy Procentowej, Daty Płatno�ci Odsetek oraz Daty Ustalenia Praw dla 
Obligacji przypadaj� w datach wskazanych w tabeli poni	ej. Zgodnie z punktem 6.4. 
Warunków Emisji, je	eli dzie�, w którym ma nast�pi
 płatno�
 Kwoty do Zapłaty nie jest 
Dniem Roboczym, płatno�
 nast�pi w najbli	szym Dniu Roboczym przypadaj�cym po tym 
dniu, bez prawa 	�dania odsetek za opó�nienie lub zwłok� lub jakichkolwiek innych 
dodatkowych płatno�ci. 

Nr 
Okresu 
Odsetk
owego 

Pocz�tek 
Okresu 
Odsetkowego 

(wł�cznie z tym 
dniem) 

Koniec Okresu 
Odsetkowego 

(bez tego dnia) 

Data Ustalenia 
Stopy 
Procentowej 
dla Okresu 
Odsetkowego  

Data Płatno�ci 
Odsetek dla 
Okresu 
Odsetkowego  

Data Ustalenia 
Praw 

1.  
3 listopada 2021  3 maja 2022  28 pa�dziernika 

2021 
3 maja 2022  25 kwietnia 

2022  
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Nr 
Okresu 
Odsetk
owego 

Pocz�tek 
Okresu 
Odsetkowego 

(wł�cznie z tym 
dniem) 

Koniec Okresu 
Odsetkowego 

(bez tego dnia) 

Data Ustalenia 
Stopy 
Procentowej 
dla Okresu 
Odsetkowego  

Data Płatno�ci 
Odsetek dla 
Okresu 
Odsetkowego  

Data Ustalenia 
Praw 

2.  
3 maja 2022  3 listopada 2022  28 kwietnia 

2022 
3 listopada 2022  25 pa�dziernika 

2022  

3.  
3 listopada 2022  3 maja 2023  28 pa�dziernika 

2022 
3 maja 2023  24 kwietnia 

2023  

4.  
3 maja 2023  3 listopada 2023  27 kwietnia 

2023 
3 listopada 2023  25 pa�dziernika 

2023  

5.  
3 listopada 2023  3 maja 2024  30 pa�dziernika 

2023 
3 maja 2024  24 kwietnia 

2024  

6.  
3 maja 2024  3 listopada 2024  29 kwietnia 

2024 
3 listopada 2024  24 pa�dziernika 

2024  

7.  
3 listopada 2024  3 maja 2025  29 pa�dziernika 

2024 
3 maja 2025  24 kwietnia 

2025  

8.  
3 maja 2025  3 listopada 2025  29 kwietnia 

2025 
3 listopada 2025  24 pa�dziernika 

2025  

9.  
3 listopada 2025  3 maja 2026  29 pa�dziernika 

2025 
3 maja 2026  23 kwietnia 

2026  

10.  
3 maja 2026  3 listopada 2026  28 kwietnia 

2026 
3 listopada 2026  26 pa�dziernika 

2026  

 

5.8 Wysoko�� i forma zabezpieczenia oraz oznaczenie podmiotu udzielaj�cego 
zabezpieczenia 

Obligacje nie s� zabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. 

5.9 Warto�� zaci�gni�tych zobowi�za� na ostatni dzie� kwartału poprzedzaj�cego o 
nie wi�cej ni� cztery miesi�ce udost�pnienie propozycji nabycia oraz perspektywy 
kształtowania zobowi�za� emitenta do czasu całkowitego wykupu dłu�nych 
instrumentów finansowych proponowanych do nabycia 

Warto�
 zaci�gni�tych zobowi�za� Emitenta na ostatni dzie� kwartału poprzedzaj�cego 
o nie wi�cej ni	 4 miesi�ce dzie� udost�pnienia Propozycji Nabycia Obligacji (tzn. na 
dzie� 30.06.2021 roku) wynosi 639 mln PLN (słownie: sze�
set trzydzie�ci dziewi�
 
milionów złotych), która to suma uwzgl�dnia zobowi�zania Emitenta wynikaj�ce z 
Obligacji (obj�tych niniejsz� Not� Informacyjn�) oraz zobowi�zania z innych papierów 
warto�ciowych wyemitowanych przez Emitenta. 
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Warto�
 zaci�gni�tych zobowi�za� Grupy Kapitałowej na ostatni dzie� kwartału 
poprzedzaj�cego o nie wi�cej ni	 4 miesi�ce dzie� udost�pnienia Propozycji Nabycia 
Obligacji (tzn. na dzie� 30.06.2021 roku) wynosi 675 mln PLN (słownie: sze�
set 
siedemdziesi�t pi�
 milionów złotych). 

Zobowi�zania przeterminowane Emitenta na ostatni dzie� kwartału poprzedzaj�cego o 
nie wi�cej ni	 4 miesi�ce dzie� udost�pnienia Propozycji Nabycia Obligacji (tzn. na 
dzie� 30.06.2021 roku) wynosz�: 6 mln PLN (słownie: sze�
 milionów złotych). 

Emitent przewiduje, 	e perspektywy kształtowania zobowi�za� Emitenta do czasu 
całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia b�d� na poziomie 
umo	liwiaj�cym wykonanie w cało�ci zobowi�za� wynikaj�cych z Obligacji. 

Grupa Kapitałowa przewiduje, 	e perspektywy kształtowania zobowi�za� Grupy 
Kapitałowej do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia b�d� 
na poziomie umo	liwiaj�cym wykonanie w cało�ci zobowi�za� wynikaj�cych z 
Obligacji. 

5.10 Dane umo�liwiaj�ce potencjalnym nabywcom dłu�nych instrumentów 
finansowych orientacj� w efektach przedsi�wzi�cia, które ma by� sfinansowane z 
emisji dłu�nych instrumentów finansowych, oraz zdolno�� emitenta do 
wywi�zywania si� z zobowi�za� wynikaj�cych z dłu�nych instrumentów 
finansowych, je�eli przedsi�wzi�cie jest okre�lone 

W Warunkach Emisji Emitent okre�lił cel emisji Obligacji, zgodnie z którym Emitent 
zobowi�zuje si� przeznaczy
 wpływy z emisji Obligacji na bezpo�rednie i po�rednie 
finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych 
Projektów. 

Emitent b�dzie udost�pnia
 w ci�gu 15 Dni Roboczych od daty przekazania, zgodnie z 
postanowieniami punktu 18.1.1 Warunków Emisji, skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej za dany rok finansowy, (przy czym w przypadku 
pierwszego sprawozdania w ci�gu 15 Dni Roboczych od daty przekazania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok finansowy 
2021), poprzez publikacj� na Stronie Internetowej Emitenta, sprawozdanie z 
wykorzystania wpływów z emisji Obligacji i wpływu na �rodowisko, przy czym takie 
sprawozdanie zostanie zweryfikowane niezale	n� opini� eksperck� w zakresie 
zgodno�ci z postanowieniami Green Bond Framework. Sprawozdanie z wykorzystania 
wpływów b�dzie weryfikowane przez niezale	n� opini� eksperck� do momentu pełnej 
alokacji wpływów z emisji Obligacji. 

Ponadto, pocz�wszy od dnia 4 sierpnia 2006 roku, w obrocie na rynku regulowanym 
znajduj� si� akcje Emitenta, w zwi�zku z czym Emitent podlega obowi�zkom 
informacyjnym i publikuje raporty bie	�ce i okresowe Emitenta na stronie internetowej 
Emitenta pod adresem: https://famur.com/relacje-inwestorskie/raporty/  

5.11 Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez 
niego dłu�nym instrumentom finansowym, ze wskazaniem instytucji dokonuj�cej 
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tej oceny, oraz odesłanie do szczegółowych warunków ratingu okre�lonych w 
informacjach dodatkowych 

Nie dotyczy. Emitentowi oraz emitowanym przez niego dłu	nym instrumentom 
finansowym nie przyznano ratingów.  

5.12 Zasady przeliczania warto�ci �wiadczenia niepieni��nego na �wiadczenie pieni��ne 

Nie dotyczy. Z tytułu posiadania Obligacji nie zostały przyznane 	adne �wiadczenia 
niepieni�	ne. 

5.13 Informacja o wycenie przedmiotu zastawu i hipoteki 

Nie dotyczy. Obligacje nie zostały zabezpieczone zastawem lub hipotek�.  

5.14 Liczba głosów na walnym zgromadzeniu, która przysługiwałaby z obj�tych akcji - 
w przypadku, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych 
obligacji 

Nie dotyczy. Obligacje nie s� obligacjami zamiennymi na akcje. 

5.15 Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta - w przypadku, gdyby 
została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji 

Nie dotyczy. Obligacje nie s� obligacjami zamiennymi na akcje. 

5.16 Liczba akcji przypadaj�cych na jedn� obligacj� - w przypadku emisji obligacji z 
prawem pierwsze�stwa 

Nie dotyczy. Obligacje nie s� obligacjami z prawem pierwsze�stwa. 

5.17 Cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia - w przypadku emisji obligacji z 
prawem pierwsze�stwa 

Nie dotyczy. Obligacje nie s� obligacjami z prawem pierwsze�stwa. 

5.18 Terminy, od których przysługuj� i wygasaj� prawa obligatariuszy do nabycia akcji 
- w przypadku emisji obligacji z prawem pierwsze�stwa 

Nie dotyczy. Obligacje nie s� obligacjami z prawem pierwsze�stwa. 

5.19 O�wiadczenie Emitenta stwierdzaj�ce, czy według niego jego aktywa obrotowe 
wystarczaj� do pokrycia jego bie��cych potrzeb 

Emitent o�wiadcza, 	e według niego aktywa obrotowe Emitenta i Grupy Kapitałowej 
wystarczaj� do pokrycia jego bie	�cych potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesi�cy 
od dnia sporz�dzenia niniejszej Noty Informacyjnej. 
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6. ZAŁ�CZNIKI 

Do niniejszej Noty Informacyjnej zostały doł�czone nast�puj�ce Zał�czniki:  

1. Aktualny odpis z rejestru wła�ciwego dla Emitenta (Rejestr Przedsi�biorców 
Krajowego Rejestru S�dowego), 

2. Tekst jednolity Statutu Emitenta, 

3. Pełny tekst uchwał stanowi�cych podstaw� emisji instrumentów dłu	nych obj�tych 
niniejsz� Not� Informacyjn�, 

4. Warunki Emisji Obligacji serii C wraz z zał�cznikami,  

5. Definicje i obja�nienia skrótów. 



ZA��CZNIK 1 
AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU W�A�CIWEGO DLA EMITENTA 

(REJESTR PRZEDSI�BIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU S�DOWEGO)



    

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1ŻŻ7 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.
  
CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 
Stan na dzień 18.10.2021 godz. 13ż00ż47

Numer KRS: 0000048716 
 

Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Nr wpisu 1 Data dokonania wpisu 28.0Ż.2001

Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/11272/01/332

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 2 Data dokonania wpisu 14.01.2002

Opis INNY WPIS

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/16083/01/207

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 3 Data dokonania wpisu 21.11.2002

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/Ż264/02/377

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 4 Data dokonania wpisu 20.01.2003

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/5Ż28/02/120

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 5 Data dokonania wpisu 23.01.2003

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/Ż657/02/663

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 6 Data dokonania wpisu 12.06.2003

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/6Ż3/03/707

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 7 Data dokonania wpisu 28.07.2003

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/Ż621/03/2Ż7

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 8 Data dokonania wpisu 24.11.2003

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/1641Ż/03/776
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Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu Ż Data dokonania wpisu 1Ż.12.2003

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/18585/03/662

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 10 Data dokonania wpisu 06.05.2004

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/6420/04/484

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 11 Data dokonania wpisu 22.07.2004

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/13818/04/56Ż

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 12 Data dokonania wpisu 31.08.2004

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/17622/04/566

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 13 Data dokonania wpisu 30.0Ż.2004

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/18841/04/80

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 14 Data dokonania wpisu 31.12.2004

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/24Ż2Ż/04/470

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 15 Data dokonania wpisu 26.01.2005

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/358/05/131

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 16 Data dokonania wpisu 2Ż.04.2005

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/547Ż/05/630

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 17 Data dokonania wpisu 20.06.2005

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/8241/05/470

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 18 Data dokonania wpisu 10.02.2006

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/684/06/7Ż6

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 1Ż Data dokonania wpisu 10.03.2006
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Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/2734/06/434

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 20 Data dokonania wpisu 10.03.2006

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/2020/06/802

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 21 Data dokonania wpisu 31.08.2006

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/1Ż331/06/331

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 22 Data dokonania wpisu 08.0Ż.2006

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/1ŻŻ6Ż/06/108

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 23 Data dokonania wpisu 24.10.2006

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/23141/06/31

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 24 Data dokonania wpisu 31.01.2007

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/1036/07/461

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY  W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 25 Data dokonania wpisu 21.05.2007

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/7070/07/765

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 26 Data dokonania wpisu 15.06.2007

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/8753/07/104

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 27 Data dokonania wpisu 18.07.2007

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/13656/07/858

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 28 Data dokonania wpisu 04.0Ż.2007

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/20305/07/343

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 2Ż Data dokonania wpisu 12.0Ż.2007
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Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/17Ż53/07/242

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 30 Data dokonania wpisu 28.12.2007

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/28725/07/Ż57

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 31 Data dokonania wpisu 21.02.2008

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/277Ż/08/72Ż

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 32 Data dokonania wpisu 18.06.2008

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/11137/08/Ż73

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 33 Data dokonania wpisu 25.07.2008

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/13830/08/15

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 34 Data dokonania wpisu 22.10.2008

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/223ŻŻ/08/Ż81

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 35 Data dokonania wpisu 06.05.200Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/8408/0Ż/207

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 36 Data dokonania wpisu 02.0Ż.200Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/17601/0Ż/538

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 37 Data dokonania wpisu 12.10.200Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/22748/0Ż/382

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 38 Data dokonania wpisu 15.10.200Ż
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Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/22543/0Ż/175

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 3Ż Data dokonania wpisu 13.05.2010

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/Ż622/10/6Ż0

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 40 Data dokonania wpisu 31.08.2010

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/20008/10/223

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 41 Data dokonania wpisu 17.0Ż.2010

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/20473/10/86Ż

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 42 Data dokonania wpisu 1Ż.01.2011

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/Ż5Ż/11/127

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 43 Data dokonania wpisu 16.02.2011

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/320Ż/11/28

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 44 Data dokonania wpisu 06.07.2011

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/13043/11/711

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 45 Data dokonania wpisu 2Ż.0Ż.2011

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/1834Ż/11/775

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 46 Data dokonania wpisu 02.11.2011

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/24760/11/Ż35

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 47 Data dokonania wpisu 23.05.2012
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Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/10Ż38/12/Ż4

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 48 Data dokonania wpisu 25.07.2012

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/17734/12/785

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 4Ż Data dokonania wpisu 01.08.2013

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/23312/13/663

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 50 Data dokonania wpisu 17.12.2013

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/3Ż515/13/501

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 51 Data dokonania wpisu 24.01.2014

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/2031/14/51Ż

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 52 Data dokonania wpisu 0Ż.04.2014

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/1037Ż/14/17Ż

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 53 Data dokonania wpisu 2Ż.04.2014

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/12425/14/213

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 54 Data dokonania wpisu 01.07.2014

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/18680/14/762

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 55 Data dokonania wpisu 01.08.2014

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/24764/14/548

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 56 Data dokonania wpisu 10.0Ż.2014
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Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/30581/14/508

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 57 Data dokonania wpisu 01.10.2014

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/32354/14/688

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 58 Data dokonania wpisu 08.10.2014

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/34437/14/4Ż2

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 5Ż Data dokonania wpisu 2Ż.10.2014

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/35243/14/78

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 60 Data dokonania wpisu 03.11.2014

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/35466/14/125

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 61 Data dokonania wpisu 07.01.2015

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/4143Ż/14/88

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 62 Data dokonania wpisu 16.03.2015

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/4522/15/24Ż

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 63 Data dokonania wpisu 0Ż.04.2015

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/8Ż2Ż/15/744

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 64 Data dokonania wpisu 01.06.2015

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/13865/15/Ż75

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 65 Data dokonania wpisu 03.08.2015
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Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/1Ż745/15/658

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 66 Data dokonania wpisu 12.01.2016

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/417Ż7/15/518

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 67 Data dokonania wpisu 10.03.2016

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/5645/16/26Ż

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 68 Data dokonania wpisu 01.04.2016

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/68Ż1/16/543

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 6Ż Data dokonania wpisu 01.07.2016

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/13741/16/631

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 70 Data dokonania wpisu 01.07.2016

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/17062/16/251

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 71 Data dokonania wpisu 16.08.2016

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/24038/16/488

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 72 Data dokonania wpisu 16.05.2017

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/16865/17/1Ż4

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 73 Data dokonania wpisu 20.07.2017

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/28364/17/437

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 74 Data dokonania wpisu 23.11.2017

Strona 8 z 45



    

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/42323/17/340

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 75 Data dokonania wpisu 15.01.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/52637/17/575

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 76 Data dokonania wpisu 30.01.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/1757/18/215

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 77 Data dokonania wpisu 30.04.2018

Opis UZUPEŁNIENIE WPISU

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/Ż772/18/420

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 78 Data dokonania wpisu 07.05.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/13Ż55/18/764

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 7Ż Data dokonania wpisu 07.08.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/7654Ż1/18/606

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 80 Data dokonania wpisu 07.08.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/7654Ż2/18/7

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 81 Data dokonania wpisu 07.08.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/7654Ż3/18/408

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 82 Data dokonania wpisu 07.08.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/7654Ż4/18/80Ż

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 83 Data dokonania wpisu 07.08.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/7654Ż5/18/210

Oznaczenie sądu SYSTEM
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Nr wpisu 84 Data dokonania wpisu 07.08.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/7654Ż6/18/611

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 85 Data dokonania wpisu 07.08.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/7654Ż7/18/12

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 86 Data dokonania wpisu 07.08.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/7654Ż8/18/413

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 87 Data dokonania wpisu 01.10.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/27535/18/Ż

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 88 Data dokonania wpisu 27.11.2018

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/36665/18/Ż

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 8Ż Data dokonania wpisu 26.02.201Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/2787/1Ż/252

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu Ż0 Data dokonania wpisu 15.03.201Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/7254/1Ż/Ż36

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu Ż1 Data dokonania wpisu 01.07.201Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/137463/1Ż/246

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu Ż2 Data dokonania wpisu 01.07.201Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/137463/1Ż/647

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu Ż3 Data dokonania wpisu 01.07.201Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/137463/1Ż/48

Oznaczenie sądu SYSTEM
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Nr wpisu Ż4 Data dokonania wpisu 01.07.201Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/137463/1Ż/44Ż

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu Ż5 Data dokonania wpisu 01.07.201Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/1374Ż3/1Ż/143

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu Ż6 Data dokonania wpisu 01.07.201Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/1374Ż3/1Ż/544

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu Ż7 Data dokonania wpisu 01.07.201Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/1374Ż3/1Ż/Ż45

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu Ż8 Data dokonania wpisu 01.07.201Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/1374Ż3/1Ż/346

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu ŻŻ Data dokonania wpisu 24.0Ż.201Ż

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/2450Ż/1Ż/440

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 100 Data dokonania wpisu 13.01.2020

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/36633/1Ż/247

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 101 Data dokonania wpisu 11.07.2020

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/222Ż16/20/222

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 102 Data dokonania wpisu 11.07.2020

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/222Ż16/20/623

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 103 Data dokonania wpisu 11.07.2020

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/222Ż16/20/24

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 104 Data dokonania wpisu 11.07.2020
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Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/222Ż16/20/425

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 105 Data dokonania wpisu 11.07.2020

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/222Ż17/20/Ż44

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 106 Data dokonania wpisu 11.07.2020

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/222Ż17/20/345

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 107 Data dokonania wpisu 11.07.2020

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/222Ż17/20/746

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 108 Data dokonania wpisu 11.07.2020

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/222Ż17/20/147

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 10Ż Data dokonania wpisu 03.03.2021

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/43ŻŻ/21/Ż0

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 110 Data dokonania wpisu 25.05.2021

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/11854/21/100

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Nr wpisu 111 Data dokonania wpisu 02.07.2021

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/30Ż607/21/841

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 112 Data dokonania wpisu 02.07.2021

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/30Ż607/21/242

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 113 Data dokonania wpisu 02.07.2021

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/30Ż607/21/643

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 114 Data dokonania wpisu 02.07.2021

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
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Sygnatura akt RDF/30Ż607/21/44

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 115 Data dokonania wpisu 02.07.2021

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/30Ż614/21/588

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 116 Data dokonania wpisu 02.07.2021

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/30Ż615/21/300

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 117 Data dokonania wpisu 02.07.2021

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/30Ż615/21/701

Oznaczenie sądu SYSTEM

Nr wpisu 118 Data dokonania wpisu 02.07.2021

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt RDF/30Ż615/21/102

Oznaczenie sądu SYSTEM

Dział 1

Rubryka 1  Dane podmiotu
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1.Oznaczenie formy prawnej 1 - SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP 1 25 REGONż 270641528, NIPż ---

25 - REGONż 270641528, NIPż 6340126246

3.Firma, pod którą spółka działa 1 45 FABRYKA MASZYN "FAMUR"
SPÓŁKA AKCYJNA

45 - FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcze niejszej rejestracji 1 - RHB 7755 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY W
KATOWICACH

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalno ć
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

1 - NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
po ytku publicznego?

- - 

Rubryka 2  Siedziba i adres podmiotu
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1.Siedziba 1 - kraj POLSKA, woj. LĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc.
KATOWICE

2.Adres 1 - ul. ARMII KRAJOWEJ, nr 51, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-6Ż8, poczta KATOWICE,
kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej 1 72 
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72 - FAMUR@FAMUR.COM.PL

4.Adres strony internetowej 1 72 

72 - WWW.FAMUR.COM

Rubryka 3  Oddziały
L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Firma oddziału 30 34 FABRYKA MASZYN "FAMUR" SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KATOWICACH

2.Siedziba 30 34 kraj POLSKA, woj. LĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc.
KATOWICE

3.Adres 30 34 ul. ARMII KRAJOWEJ, nr 41, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-6Ż8, poczta
KATOWICE, kraj POLSKA

2 1.Firma oddziału 52 - FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY CIANOWE ODDZIAŁ W KATOWICACH

2.Siedziba 52 - kraj POLSKA, woj. LĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc.
KATOWICE

3.Adres 52 - ul. TADEUSZA KO CIUSZKI, nr 245, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-608, poczta
KATOWICE, kraj POLSKA

3 1.Firma oddziału 52 ŻŻ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTRYKA ODDZIAŁ W KATOWICACH

2.Siedziba 52 ŻŻ kraj POLSKA, woj. LĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc.
KATOWICE

3.Adres 52 ŻŻ ul. TADEUSZA KO CIUSZKI, nr 243, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-608, poczta
KATOWICE, kraj POLSKA

4 1.Firma oddziału 52 6Ż FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA INFRASTRUKTURA KOPALNI ODDZIAŁ W KATOWICACH

2.Siedziba 52 6Ż kraj POLSKA, woj. LĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc.
KATOWICE

3.Adres 52 6Ż ul. TADEUSZA BOYA ELEŃSKIEGO, nr 105, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-750,
poczta KATOWICE, kraj POLSKA

5 1.Firma oddziału 53 - FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY CHODNIKOWE REMAG ODDZIAŁ W
KATOWICACH

2.Siedziba 53 - kraj POLSKA, woj. LĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc.
KATOWICE

3.Adres 53 - ul. TADEUSZA BOYA ELEŃSKIEGO, nr 107, lok. -, miejsc. KATOWICE, kod 40-750,
poczta KATOWICE, kraj POLSKA

6 1.Firma oddziału 56 - FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY TRANSPORTOWE PIOMA ODDZIAŁ W
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

2.Siedziba 56 - kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, gmina M.
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, miejsc. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

3.Adres 56 - ul. R.DMOWSKIEGO, nr 38, lok. -, miejsc. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, kod Ż7-300,
poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, kraj POLSKA

7 1.Firma oddziału 58 - FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY CIANOWE NOWOMAG ODDZIAŁ W NOWYM
SĄCZU

2.Siedziba 58 - kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. NOWY SĄCZ, gmina M. NOWY SĄCZ,
miejsc. NOWY SĄCZ

3.Adres 58 - ul. JANA PAWŁA II, nr 27, lok. -, miejsc. NOWY SĄCZ, kod 33-300, poczta NOWY
SĄCZ, kraj POLSKA

8 1.Firma oddziału 63 - FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY CIANOWE GLINIK ODDZIAŁ W GORLICACH
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2.Siedziba 63 - kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat GORLICKI, gmina GORLICE, miejsc.
GORLICE

3.Adres 63 - ul.  JÓZEFA MICHALUSA, nr 1, lok. ---, miejsc. GORLICE, kod 38-320, poczta
GORLICE, kraj POLSKA

Ż 1.Firma oddziału 75 110 FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY CIANOWE CENTRUM DIAGNOSTYKI I
UTRZYMANIA MASZYN GÓRNICZYCH ODDZIAŁ W ZABRZU

2.Siedziba 75 110 kraj POLSKA, woj. LĄSKIE, powiat ZABRZE, gmina ZABRZE, miejsc. ZABRZE

3.Adres 75 110 ul.  PROF. WILIBALDA WINKLERA, nr 5, lok. ---, miejsc. ZABRZE, kod 41-800, poczta
ZABRZE, kraj POLSKA

10 1.Firma oddziału 75 110 FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY CIANOWE RYFAMA ODDZIAŁ W RYBNIKU

2.Siedziba 75 110 kraj POLSKA, woj. LĄSKIE, powiat RYBNIK, gmina RYBNIK, miejsc. RYBNIK

3.Adres 75 110 ul.  BOLESŁAWA CHROBREGO, nr 3Ż, lok. ---, miejsc. RYBNIK, kod 44-100, poczta
RYBNIK, kraj POLSKA

11 1.Firma oddziału 75 - FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEMY CIANOWE HYDRAULIKA ODDZIAŁ  W ZABRZU

2.Siedziba 75 - kraj POLSKA, woj. LĄSKIE, powiat ZABRZE, gmina ZABRZE, miejsc. ZABRZE

3.Adres 75 - ul.  3 MAJA, nr Ż1, lok. ---, miejsc. ZABRZE, kod 41-800, poczta ZABRZE, kraj POLSKA

Rubryka 4  Informacje o statucie
Numer i nazwa pola Nr

kolejny
 w polu

Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1.Informacja o sporządzeniu lub
zmianie statutu

1 1 2 AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.12.1ŻŻ1 R. SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA
BŁASZCZAKA - KANCELARIA NOTARIALNA NR 18 W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 2Ż,
REPERTORIUM NR 11654/Ż1. ZMIANY STATUTU, NIE WPISANE JESZCZE DO
REJESTRU, UJĘTE SĄ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.05.2001 R. SPORZĄDZONYM
PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO DANUTĘ BAŃCZYK ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZA
JACKA WOJDYŁO - KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. KOPERNIKA 26,
REPERTORIUM A NUMER 5118/2001, ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFYż 7
UST.3, 10 UST.11 I 4, 11 UST.1, 14 UST.1, 16 UST.2, 1Ż UST.1 LITERA "A", PAR.25,
26 UST.1, 2 I 4, PAR.27 UST.4.

2 - AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.12.1ŻŻ1 R. SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA
BŁASZCZAKA - KANCELARIA NOTARIALNA NR 18 W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 2Ż,
REPERTORIUM NR 11654/Ż1. ZMIANY STATUTU, NIE WPISANE JESZCZE DO
REJESTRU, UJĘTE SĄ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.05.2001 R. SPORZĄDZONYM
PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO DANUTĘ BAŃCZYK ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZA
JACKA WOJDYŁO - KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. KOPERNIKA 26,
REPERTORIUM A NUMER 5118/2001, ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFYż 7
UST.3, 10 UST.1 I 4, 11 UST.1, 14 UST.1, 16 UST.2, 1Ż UST.1 LITERA "A", PAR.25, 26
UST.1, 2 I 4, PAR.27 UST.4.

2 4 - AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.03.2002R. REPERTORIUM "A" NUMER 24Ż0/2002,
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ
NOTARIALĄ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26
ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFYż PAR.6, PAR.15 UST.3 I UST.4, PAR.31 ORAZ
ZMIENIONO TYTUŁ CZĘ CI III

3 5 - AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.07.2002R. REPERT. A NR 810/2002 SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA DANUTĘ BAŃCZYK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W
CHORZOWIE PRZY UL. WOLNO CI NR 16/4.
ZMIENIONO PAR.14 UST.1 ZDANIE PIERWSZE ORAZ ZMIENIONO U YTY WYRAZ
"WŁADZE" W TYTULE CZĘ CI IV I W PAR.Ż TEGO  ROZDIAŁU ZASTĘPUJE SIĘ
WYRAZEM "ORGANY" W ODPOWIEDNICH ODMIANACH

4 7 - AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2003 NUMER 6121/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W
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KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFYż
PAR. 5, PAR. 21 UST. 2 I PAR. 30.

5 8 - AKT NOTARIALNY Z DNIA 0Ż.10.2003R. REPERTORIUM "A" NUMER Ż232/2003
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO, PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 26,
ZMIENIONO PARAGRAF 14 UST.1

6 11 - AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2004R. NR REPERTORIUM "A" NUMER 5386/2004
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WOJDYŁO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY ULICY KOPERNIKA 26
ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFYż PAR. 5 UST. 1, PAR. 17 UST. 1 I PAR. 1Ż
UST. 1 LIT. F.

7 14 - 15 GRUDNIA 2004R. REPERTORIUM "A" NUMER ŻŻ4Ż/2004, NOTARIUSZ JACEK
WOJDYŁO PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY ULICY
KOPERNIKA 26, WZIĄŁ UDZIAŁ W ODBYWAJĄCYM SIĘ W KATOWICACH PRZY ULICY
ARMII KRAJOWEJ 51, NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI FABRYKA MASZYN "FAMUR" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH.
DODANOż TYTUŁ PRZED PAR. 1, TYTUŁ PRZED PAR. 5, TYTUŁ PRZED PAR. 6, TYTUŁ
PRZED PAR. Ż, TYTUŁ PRZED PAR. 10, TYTUŁ PRZED PAR. 13, TYTUŁ PRZED PAR.
16, TYTUŁ PRZED PAR. 18.
ZMIENIONOż PAR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ż, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1Ż, 20.
SKRE LONO (UCHYLONO)ż PAR. OD 21 DO 37

8 17 - 01.06.2005R. REP.A NR 3248/VI/2005 KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO
M.GREGORCZYK S.C. W KATOWICACH UL.KOPERNIKA 26, NOTARIUSZ JACEK
WOJDYŁO
-ZMIANA PAR.13 UST.1

Ż 22 - 12.01.2006R. - REPERTORIUM A NUMER 238/2006 - MARCIN GREGORCZYK Z
KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26; ZMIENIONO
PAR. 6 UST. 1
01.08.2006R. - REPERTORIUM A NUMER 65Ż2/2006 - MARCIN GREGORCZYK Z
KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26;
DOOKRE LONOż PAR. 6 UST.1 STATUTU.

10 23 - 31.08.2006R.- REPERTORIUM "A" NUMERE 7373/2006 - NOTARIUSZ MARCIN
GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26
DO §17 STATUTU DODANO ZAPIS UST.3

11 27 - 22.06.2007 R. REP. A NR 5162/2007,NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO KANCELARIA
NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26,
ZMIANA PAR. 6 PKT 1 I 2 STATUTU,
WYKRE LENIE PAR. 15 UST.2 PKT 6 STATUTU.

12 33 - 23 CZERWCA 2008 R., REPERTORIUM "A" NR 6373/2008 NOTARIUSZ MARCIN
GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH
-ZMIANA PAR.5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI

13 38 - 28.0Ż.200ŻR. NR REP. "A" Ż625/200Ż, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA
NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26
ZMIANA W DOTYCHCZASOWYM PAR.6 STATUTU, POPRZEZ DODANIE UST.4,5,6,7

14 43 - 20.01.2011 R., REP."A" NR 582/2011,
NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO,
M.GREGORCZYK SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH,
- ZMIANA §5 UST.1, §15 UST.2, §1Ż STATUTU SPÓŁKI

15 45 - 30 CZERWCA 2011R. REP. NR 545Ż/2011 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z
KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26
ZMIANA  W PAR.1, PAR.6 UST.4 I PAR.6 UST.6 STATUTU SPÓŁKI

16 48 - 28.06.2012 R., REP. "A" NR 5581/2012, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z
KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 - W PAR.5
UST.1 STATUTU SPÓŁKI, PO PKT "3Ż)", DODAJE SIĘ PKT OD "40)" DO "81)"

17 66 - 30.10.2015R. REP.A NR 87Ż1/2015, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z
KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26
ZMIANA W §5 UST. 1 STATUTU POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW OD 82) DO 85)
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18 70 - 20.05.2016R. REP. A NR 3537/2016 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z
KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZ UL. KOPERNIKA 26
ZMIANA §6 UST.1 STATUTU;

1Ż 71 - 24.06.2016R. REPERTORIUM "A" NR 4546/2016, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26
ZMIANA PAR.5 POPRZEZ USUNIĘCIE TRE CI PKT 76 ORAZ ZMIANĘ NUMERACJI PKT
77-85 NA ODPOWIEDNIO PKT 76-84
ZMIANA PAR.15 UST.2 PKT 12 I PKT 13

20 73 - 05 CZERWCA 2017 R., REP. A 3750/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z
KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH (40-064) PRZY UL. KOPERNIKA  26, W
§6 ZMIENIONO UST.1,
0Ż CZERWCA 2017 R., REP. A 3Ż37/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z
KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH (40-064) PRZY UL. KOPERNIKA  26,
OKRE LONO BRZMIENIE §6 UST. 1,
27 CZERWCA 2017 R., REP. A 44Ż7/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z
KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH (40-064) PRZY UL. KOPERNIKA  26, W
§5  ZMIENIONO UST.1 PKT 4Ż.

21 74 - 18 PAŹDZIERNIKA 2017R., REP. A NR 7530/2017, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH
ZMIENIONOż §10 UST.1, §10 UST.5, §11 UST.`1, §13 UST.1, §14 UST.2, §15 UST.2,
§17 UST.1
DODANO §13 UST.7, §17 UST.4 I UST.5

22 78 - 13 KWIETNIA 2018R., REP.A 282Ż/2018,NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z
KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZMIANA § 6 UST.1 STATUTU.

Rubryka 5
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1.Czas, na jaki została utworzona spółka 1 - NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego ni  Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

- - 

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste
okre lonym akcjonariuszom lub tytuły
uczestnictwa w dochodach lub majątku
spółki nie wynikających z akcji?

1 - NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału
w zysku?

1 - NIE

Rubryka 6  Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7  Dane jedynego akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8  Kapitał spółki
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1.Wysoko ć kapitału zakładowego 1 22 4 324 608,30 ZŁ

22 70 4 815 000,00 ZŁ
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70 73 4 864 700,00 ZŁ

73 78 5 5Ż4 405,00 ZŁ

78 - 5 747 632,12 ZŁ

2.Wysoko ć kapitału docelowego 38 45 1 203 750,00 ZŁ

45 - 2 523 4Ż1,00 ZŁ

3.Liczba akcji wszystkich emisji 1 15 1347230

15 22 40416Ż0

22 27 4500000

27 70 481500000

70 73 486470000

73 78 55Ż440500

78 - 574763212

4.Warto ć nominalna akcji 1 14 3,21 ZŁ

14 15 1,07 ZŁ

15 27 1,07 ZŁ

27 - 0,01 ZŁ

5.Kwotowe okre lenie czę ci kapitału wpłaconego 22 70 4 815 000,00 ZŁ

70 73 4 864 700,00 ZŁ

73 78 5 5Ż4 405,00 ZŁ

78 - 5 747 632,12 ZŁ

6.Warto ć nominalna warunkowego podwy szenia
kapitału zakładowego

- - 

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

Numer i nazwa pola Nr
kolejny
 w polu

Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1.Okre lenie warto ci akcji objętych za
aport

1 1 - 0,00 ZŁ

Rubryka Ż  Emisja akcji
L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwa serii akcji 1 - SERIA "A"

2.Liczba akcji w danej serii 1 15 1347230

15 27 40416Ż0

27 - 432460830

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji
uprzywilejowanych lub informacja, e
akcje nie są uprzywilejowane

- - 

2 1.Nazwa serii akcji 22 - SERIA B

2.Liczba akcji w danej serii 22 27 458310

27 - 4Ż03Ż170

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji
uprzywilejowanych lub informacja, e

22 - AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
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akcje nie są uprzywilejowane

3 1.Nazwa serii akcji 70 - C

2.Liczba akcji w danej serii 70 - 4Ż70000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji
uprzywilejowanych lub informacja, e
akcje nie są uprzywilejowane

70 - AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

4 1.Nazwa serii akcji 73 - SERIA D

2.Liczba akcji w danej serii 73 - 43677000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji
uprzywilejowanych lub informacja, e
akcje nie są uprzywilejowane

73 - AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

5 1.Nazwa serii akcji 73 - SERIA E

2.Liczba akcji w danej serii 73 - 2Ż2Ż3500

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji
uprzywilejowanych lub informacja, e
akcje nie są uprzywilejowane

73 - AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

6 1.Nazwa serii akcji 78 - F

2.Liczba akcji w danej serii 78 - 15322712

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji
uprzywilejowanych lub informacja, e
akcje nie są uprzywilejowane

78 - AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10  Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upowa nieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

3Ż - TAK

Dział 2

Rubryka 1  Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

1 - ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu 1 4 DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU, ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

4 77 DO SKŁADANIA O WIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

77 - DO SKŁADANIA O WIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
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ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DOPUSZCZALNE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ZARÓWNO Z PROKURENTEM
SAMOISTNYM JAK I Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM. JE ELI ZARZĄD JEST
JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA O WIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 1 6 KNYĆ 

2.Imiona 1 6 JÓZEF ANTONI

3.Numer PESEL/REGON 1 6 36031702118

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 1 6 PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

1 6 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 1 5 KOZIOŁEK 

2.Imiona 1 5 SYLWESTER ADAM

3.Numer PESEL/REGON 1 5 51123101811

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 1 5 CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

1 5 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 1 5 SKOP 

2.Imiona 1 5 BARBARA 

3.Numer PESEL/REGON 1 5 4Ż042104Ż41

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 1 5 CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

1 5 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 1 5 SOK 

2.Imiona 1 5 HENRYK 

3.Numer PESEL/REGON 1 5 470530035Ż8

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 1 5 CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

1 5 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

5 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 5 12 ZAWISZOWSKA 

2.Imiona 5 12 BEATA 

Strona 20 z 45



    

3.Numer PESEL/REGON 5 12 6Ż030802862

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 5 12 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

5 12 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

6 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 5 10 JAKUBOWSKI 

2.Imiona 5 6 TOMASZ 

6 10 TOMASZ DAMIAN

3.Numer PESEL/REGON 5 10 64081300Ż70

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 5 6 WICEPREZES ZARZĄDU

6 10 PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

5 10 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

7 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 5 5Ż ŁASKI 

2.Imiona 5 5Ż WALDEMAR 

3.Numer PESEL/REGON 5 5Ż 640Ż2107Ż73

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 5 16 WICEPREZES ZARZĄDU

16 23 PREZES ZARZĄDU

23 38 WICEPREZES ZARZĄDU

38 5Ż PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

5 5Ż NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

8 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 5 31 WRONA 

2.Imiona 5 31 WOJCIECH 

3.Numer PESEL/REGON 5 31 73053115Ż57

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 5 10 WICEPREZES ZARZĄDU

10 16 PREZES ZARZĄDU

16 31 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

5 31 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

Ż 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 10 25 SOK 

2.Imiona 10 25 HENRYK 

3.Numer PESEL/REGON 10 25 470530035Ż8

4.Numer KRS - - ******
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5.Funkcja w organie reprezentującym 10 25 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

10 25 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

10 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 16 - ZAWISZOWSKA 

2.Imiona 16 - BEATA 

3.Numer PESEL/REGON 16 - 6Ż030802862

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 16 88 WICEPREZES ZARZĄDU

88 - WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

16 - NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

11 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 16 18 JAKUBOWSKI 

2.Imiona 16 18 TOMASZ DAMIAN

3.Numer PESEL/REGON 16 18 64081300Ż70

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 16 18 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

16 18 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

12 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 20 23 DUKAŁA 

2.Imiona 20 23 LUCJAN WŁADYSŁAW

3.Numer PESEL/REGON 20 23 42010202137

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 20 23 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

20 23 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

13 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 23 26 CHOLEWA 

2.Imiona 23 26 ANDRZEJ 

3.Numer PESEL/REGON 23 26 6104170Ż4Ż1

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 23 26 PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

23 26 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

14 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 24 41 JAKUBOWSKI 

2.Imiona 24 41 TOMASZ 

3.Numer PESEL/REGON 24 41 64081300Ż70

4.Numer KRS - - ******
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5.Funkcja w organie reprezentującym 24 26 WICEPREZES ZARZĄDU

26 38 PREZES ZARZĄDU

38 41 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

24 41 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

15 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 24 30 LIPIECKI 

2.Imiona 24 30 JACEK 

3.Numer PESEL/REGON 24 30 80070Ż1Ż3Ż4

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 24 30 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

24 30 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

16 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 28 51 BEDNARZ 

2.Imiona 28 51 RYSZARD 

3.Numer PESEL/REGON 28 51 640Ż170Ż756

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 28 51 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

28 51 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

17 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 32 35 POWIER A 

2.Imiona 32 35 ŁUKASZ MACIEJ

3.Numer PESEL/REGON 32 35 760Ż1011533

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 32 35 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

32 35 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

18 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 34 3Ż FRYZOWICZ 

2.Imiona 34 3Ż ZBIGNIEW 

3.Numer PESEL/REGON 34 3Ż 55082402112

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 34 3Ż WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

34 3Ż NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

1Ż 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 35 44 JARNO 

2.Imiona 35 44 SZYMON WACŁAW

3.Numer PESEL/REGON 35 44 78112500815
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4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 35 44 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

35 44 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

20 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 42 51 TOMECKI 

2.Imiona 42 51 IRENEUSZ WIESŁAW

3.Numer PESEL/REGON 42 51 64111612538

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 42 51 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

42 51 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

21 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 44 51 WOJCIECHOWSKI 

2.Imiona 44 51 ADAM 

3.Numer PESEL/REGON 44 51 7006070113Ż

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 44 51 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

44 51 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

22 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 45 47 FOTYGA 

2.Imiona 45 47 JAROSŁAW ANDRZEJ

3.Numer PESEL/REGON 45 47 72052Ż01554

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 45 47 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

45 47 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

23 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 51 55 OSOWSKI 

2.Imiona 51 55 JACEK ANDRZEJ

3.Numer PESEL/REGON 51 55 77011100Ż55

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 51 55 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

51 55 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

24 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 5Ż - BENDZERA 

2.Imiona 5Ż - MIROSŁAW BRONISŁAW

3.Numer PESEL/REGON 5Ż - 7310310033Ż

4.Numer KRS - - ******
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5.Funkcja w organie reprezentującym 5Ż - PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

5Ż - NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

25 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 65 68 SOK 

2.Imiona 65 68 HENRYK 

3.Numer PESEL/REGON 65 68 470530035Ż8

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 65 68 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

65 68 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

26 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 65 8Ż SZYPUŁA 

2.Imiona 65 8Ż ZDZISŁAW 

3.Numer PESEL/REGON 65 8Ż 5Ż062703875

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 65 8Ż WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

65 8Ż NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

27 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 65 76 FRYZOWICZ 

2.Imiona 65 76 ZBIGNIEW 

3.Numer PESEL/REGON 65 76 55082402112

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 65 76 WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

65 76 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

28 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 67 - GRUSZCZYK 

2.Imiona 67 - DAWID JERZY

3.Numer PESEL/REGON 67 - 7Ż082600233

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 67 8Ż WICEPREZES ZARZĄDU

8Ż - WICEPREZES ZARZĄDU DS.SPRZEDA Y KRAJOWEJ UNDERGROUND

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

67 - NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

2Ż 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 74 Ż0 BIELAK 

2.Imiona 74 Ż0 BARTOSZ MARCIN

3.Numer PESEL/REGON 74 Ż0 770224043Ż4

4.Numer KRS - - ******
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5.Funkcja w organie reprezentującym 74 88 WICEPREZES ZARZĄDU

88 Ż0 WICEPREZES ZARZĄDU DS. STRATEGII I ROZWOJU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

74 Ż0 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

30 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 76 - TOBOREK 

2.Imiona 76 - ADAM JANUSZ

3.Numer PESEL/REGON 76 - 68100100772

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 76 8Ż WICEPREZES ZARZĄDU

8Ż - WICEPREZES ZARZĄDU DS.SPRZEDA Y EKSPORTOWEJ UNDERGROUND

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

76 - NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

31 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 88 - JAKUBOWSKI 

2.Imiona 88 - TOMASZ DAMIAN

3.Numer PESEL/REGON 88 - 64081300Ż70

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 88 - WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH UNDERGROUND

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

88 - NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

32 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 88 100 ŁASKI 

2.Imiona 88 100 WALDEMAR 

3.Numer PESEL/REGON 88 100 640Ż2107Ż73

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 88 100 WICEPREZES ZARZĄDU DS. SURFACE

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

88 100 NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

33 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 100 - KAZIMIERSKI 

2.Imiona 100 - IRENEUSZ 

3.Numer PESEL/REGON 100 - 74050115650

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 100 10Ż WICEPREZES ZARZĄDU DS. SURFACE

10Ż - WICEPREZES ZARZĄDU DS. ROZWOJU BIZNESU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynno ciach?

100 - NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 
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Rubryka 2  Organ nadzoru
L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwa organu 1 - RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwisko 1 5 PARYSZ 

2.Imiona 1 5 KRYSTYNA WANDA

3.Numer PESEL 1 5 50033104846

2 1.Nazwisko 1 5 LASECKI 

2.Imiona 1 5 PIOTR 

3.Numer PESEL 1 5 65050411433

3 1.Nazwisko 1 5 SOLARSKI 

2.Imiona 1 5 TADEUSZ JULIAN

3.Numer PESEL 1 5 45081204358

4 1.Nazwisko 1 4 PRZYBYLSKI 

2.Imiona 1 4 LECH 

3.Numer PESEL 1 4 530112062Ż7

5 1.Nazwisko 1 4 PASIŃSKI 

2.Imiona 1 4 JERZY WITOLD

3.Numer PESEL 1 4 4704180445Ż

6 1.Nazwisko 1 4 KOZIOŁ 

2.Imiona 1 4 PIOTR ANDRZEJ

3.Numer PESEL 1 4 51032403271

7 1.Nazwisko 1 14 PASTERNAK 

2.Imiona 1 14 MARCIN JAKUB

3.Numer PESEL 1 14 66032301016

8 1.Nazwisko 4 5 WO NIAKIEWICZ 

2.Imiona 4 5 KATARZYNA 

3.Numer PESEL 4 5 58112501566

Ż 1.Nazwisko 4 5 KOROLEW 

2.Imiona 4 5 WALDEMAR ANDRZEJ

3.Numer PESEL 4 5 56050304373

10 1.Nazwisko 4 5 SZUBSKI 

2.Imiona 4 5 MICHAŁ ANTONI

3.Numer PESEL 4 5 6Ż042700572

11 1.Nazwisko 5 17 CIE LAK 

2.Imiona 5 17 JERZY 

3.Numer PESEL 5 17 52121501115

1.Nazwisko 5 8 SIKORA 
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12 2.Imiona 5 8 BOGUSŁAW 

3.Numer PESEL 5 8 67010808657

13 1.Nazwisko 5 8 JEREMIASZ 

2.Imiona 5 8 OLGIERD 

3.Numer PESEL 5 8 70122506632

14 1.Nazwisko 5 8 KĘDZIORA 

2.Imiona 5 8 TOMASZ 

3.Numer PESEL 5 8 4Ż122Ż02335

15 1.Nazwisko 5 11 MAREK 

2.Imiona 5 11 IRENA 

3.Numer PESEL 5 11 530Ż1207760

16 1.Nazwisko 5 8 CZYPIONKA 

2.Imiona 5 8 SEBASTIAN 

3.Numer PESEL 5 8 44071100731

17 1.Nazwisko 8 Ż TALARCZYKA 

Ż 17 TALARCZYK 

2.Imiona 8 17 DANUTA MARIA

3.Numer PESEL 8 17 52081Ż05547

18 1.Nazwisko 8 17 WITKOWSKA 

2.Imiona 8 17 JADWIGA GENOWEFA

3.Numer PESEL 8 17 60013016520

1Ż 1.Nazwisko 8 11 WÓJCIK 

2.Imiona 8 11 PRZEMYSŁAW WOJCIECH

3.Numer PESEL 8 11 63112500576

20 1.Nazwisko 8 65 UHL 

2.Imiona 8 10 TOMASZ 

10 65 TADEUSZ 

3.Numer PESEL 8 65 56010100Ż51

21 1.Nazwisko 14 - DOMOGAŁA 

2.Imiona 14 - TOMASZ JACEK

3.Numer PESEL 14 - 85053110177

22 1.Nazwisko 17 33 KORONOWSKA 

2.Imiona 17 33 GABRIELA 

3.Numer PESEL 17 33 56030404Ż41

23 1.Nazwisko 17 23 NOWAK 

2.Imiona 17 23 ZYGFRYD 

3.Numer PESEL 17 23 33011103077

24 1.Nazwisko 17 55 DOMOGAŁA 

2.Imiona 17 55 JACEK 

3.Numer PESEL 17 55 52111500731

25 1.Nazwisko 23 27 OSOWSKI 

2.Imiona 23 27 JACEK 
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3.Numer PESEL 23 27 77011100Ż55

26 1.Nazwisko 27 38 WIECZOREK 

2.Imiona 27 38 KRZYSZTOF TOMASZ

3.Numer PESEL 27 38 56012610315

27 1.Nazwisko 33 50 OSOWSKI 

2.Imiona 33 50 JACEK 

3.Numer PESEL 33 50 77011100Ż55

28 1.Nazwisko 38 - KISIEL 

2.Imiona 38 - CZESŁAW 

3.Numer PESEL 38 - 640Ż0508011

2Ż 1.Nazwisko 50 55 MAREK 

2.Imiona 50 55 IRENA 

3.Numer PESEL 50 55 530Ż1207760

30 1.Nazwisko 55 73 GELNER 

2.Imiona 55 73 WOJCIECH 

3.Numer PESEL 55 73 70062513213

31 1.Nazwisko 55 71 OSOWSKI 

2.Imiona 55 71 JACEK ANDRZEJ

3.Numer PESEL 55 71 77011100Ż55

32 1.Nazwisko 65 74 GALEWSKI 

2.Imiona 65 74 BOGUSŁAW 

3.Numer PESEL 65 74 611008033Ż3

33 1.Nazwisko 71 73 BLACHA CIE LIK

2.Imiona 71 73 KAROLINA 

3.Numer PESEL 71 73 84021711660

34 1.Nazwisko 73 - LEONKIEWICZ 

2.Imiona 73 - JACEK 

3.Numer PESEL 73 - 820706036Ż5

35 1.Nazwisko 73 - ZAJĄCZKOWSKA EJSYMONT

2.Imiona 73 - MAGDALENA 

3.Numer PESEL 73 - 83021107787

36 1.Nazwisko 74 100 NOWAK 

2.Imiona 74 100 MICHAŁ 

3.Numer PESEL 74 100 80102Ż00815

37 1.Nazwisko 74 88 ROGOWSKI 

2.Imiona 74 88 ROBERT 

3.Numer PESEL 74 88 680Ż2800331

38 1.Nazwisko 74 - WYJADŁOWSKA 

2.Imiona 74 - DOROTA 

3.Numer PESEL 74 - 64041700622

3Ż 1.Nazwisko 88 - KRUK 

2.Imiona 88 - TOMASZ 
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3.Numer PESEL 88 - 760Ż2508036

Rubryka 3  Prokurenci
L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwisko 1 5 DĄBROWSKA 

2.Imiona 1 5 ZOFIA 

3.Numer PESEL 1 5 44050800647

4.Rodzaj prokury 1 5 PROKURA ŁĄCZNA

2 1.Nazwisko 1 5 HAŁAS 

2.Imiona 1 5 BARBARA MARIA

3.Numer PESEL 1 5 57120405781

4.Rodzaj prokury 1 5 PROKURA ŁĄCZNA

3 1.Nazwisko 13 1Ż KAWALER 

2.Imiona 13 1Ż JAN 

3.Numer PESEL 13 1Ż 50030Ż12174

4.Rodzaj prokury 13 1Ż ŁĄCZNA

4 1.Nazwisko 51 67 TOMECKI 

2.Imiona 51 67 IRENEUSZ WIESŁAW

3.Numer PESEL 51 67 64111612538

4.Rodzaj prokury 51 67 PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA O WIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

5 1.Nazwisko 51 65 BEDNARZ 

2.Imiona 51 65 RYSZARD 

3.Numer PESEL 51 65 640Ż170Ż756

4.Rodzaj prokury 51 65 PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA O WIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

6 1.Nazwisko 62 71 OTAWA 

2.Imiona 62 71 MAREK IRENEUSZ

3.Numer PESEL 62 71 6Ż011710733

4.Rodzaj prokury 62 71 PROKURA ŁĄCZNA

7 1.Nazwisko 67 87 PANEK 

2.Imiona 67 87 OLGA 

3.Numer PESEL 67 87 80061101760

4.Rodzaj prokury 67 72 PROKURA ŁĄCZNA; PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z
INNYM PROKURENTEM

72 87 PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE
WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

8 1.Nazwisko 71 - KARSKI 

2.Imiona 71 - ROBERT KRYSTIAN

3.Numer PESEL 71 - 6Ż0412011Ż7
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4.Rodzaj prokury 71 72 PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

72 - PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE
WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Ż 1.Nazwisko 72 - OTAWA 

2.Imiona 72 - MAREK IRENEUSZ

3.Numer PESEL 72 - 6Ż011710733

4.Rodzaj prokury 72 - PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE
WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

10 1.Nazwisko 74 76 TOBOREK 

2.Imiona 74 76 ADAM 

3.Numer PESEL 74 76 68100100772

4.Rodzaj prokury 74 76 PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE
WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

11 1.Nazwisko 8Ż - SZYPUŁA 

2.Imiona 8Ż - ZDZISŁAW WŁADYSŁAW

3.Numer PESEL 8Ż - 5Ż062703875

4.Rodzaj prokury 8Ż - PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE
WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZADU

Dział 3

Rubryka 1  Przedmiot działalno ci
Numer i nazwa pola Nr

kolejny
 w polu

Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1.Przedmiot przewa ającej działalno ci
przedsiębiorcy

1 64 - 28, Ż2, Z, PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ
BUDOWNICTWA

2.Przedmiot pozostałej działalno ci
przedsiębiorcy

1 1 7 2Ż, 52, ---, 1) PRODUKCJA, REMONTY I SPRZEDA ż
A)MASZYN GORNICZYCH DO URABIANIA MINERAŁÓW
B)CZĘ CI DO MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH
C)NAPĘDÓW I STEROWAŃ ELEKTRYCZNYCH
D)CZĘ CI DO MASZYN I URZĄDZEŃ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
2) USŁUGI PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO
3) IMPORT I EKSPORT W ZAKRESIE SFERY DZIAŁANIA SPÓŁKI.

2 7 33 2Ż, 52, A, PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA,
Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNO CI USŁUGOWEJ

3 7 33 2Ż, 52, B, DZIAŁALNO Ć USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I
KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA

4 7 33 65, 21, Z, LEASING FINANSOWY

5 7 33 65, 22, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W ZAKRESIE PO YCZEK
PIENIĘ NYCH POZA SYSTEMEM BANKOWYM

6 7 33 65, 23, Z, POZOSTAŁE PO REDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE
SKLASYFIKOWANE

7 7 33 70, 11, Z, ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDA  NIERUCHOMO CI NA WŁASNY
RACHUNEK

8 7 33 70, 12, Z, KUPNO I SPRZEDA  NIERUCHOMO CI NA WŁASNY RACHUNEK

Ż 7 33 70, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMO CI NA WŁASNY RACHUNEK

10 7 33 71, 10, Z, WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
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11 7 33 71, 21, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH RODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO

12 7 33 71, 34, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

13 7 33 51, 57, Z, SPRZEDA  HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

14 7 33 51, 70, B, POZOSTAŁA SPRZEDA  HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA

15 11 33 74, 12, Z, DZIAŁALNO Ć RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

16 11 33 73, 10, G, PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH

17 33 64 28, Ż2, Z, PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ
BUDOWNICTWA

18 33 64 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

1Ż 33 64 33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA ENIA

20 33 64 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

21 33 64 42, ŻŻ, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW IN YNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

22 33 64 46, 77, Z, SPRZEDA  HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

23 33 64 46, Ż0, Z, SPRZEDA  HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

24 33 64 64, Ż1, Z, LEASING FINANSOWY

25 33 64 64, Ż2, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

26 33 64 64, ŻŻ, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNO Ć USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH

27 33 64 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDA  NIERUCHOMO CI NA WŁASNY RACHUNEK

28 33 64 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO CIAMI WŁASNYMI LUB
DZIER AWIONYMI

2Ż 33 64 6Ż, 20, Z, DZIAŁALNO Ć RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

30 33 64 72, 1Ż, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH
NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

31 33 64 77, 11, Z, WYNAJEM I DZIER AWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

32 33 64 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIER AWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z
WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

33 33 64 77, 3Ż, Z, WYNAJEM I DZIER AWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

34 43 64 25, 11, ---, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘ CI

35 43 64 33, 11, ---, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

36 43 64 41, 2, ---, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

37 43 64 42, 11, ---, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

38 43 64 42, 12, ---, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI
PODZIEMNEJ

3Ż 43 64 42, 13, ---, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

40 43 64 42, 21, ---, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI
ROZDZIELCZYCH

41 43 64 42, 22, ---, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH

42 43 64 42, Ż1, ---, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW IN YNIERII WODNEJ

43 43 64 43, 11, ---, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

44 43 64 43, 12, ---, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
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45 43 64 43, 31, ---, TYNKOWANIE

46 43 64 43, 34, ---, MALOWANIE I SZKLENIE

47 43 64 43, 3Ż, ---, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH

48 43 64 43, ŻŻ, ---, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE

4Ż 43 64 61, 1, ---, DZIAŁALNO Ć W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ

50 43 64 61, 2, ---, DZIAŁALNO Ć W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z
WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

51 43 64 71, 11, ---, DZIAŁALNO Ć W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

52 43 64 71, 12, ---, DZIAŁALNO Ć W ZAKRESIE IN YNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE

53 43 64 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

54 43 64 77, 32, ---, WYNAJEM I DZIER AWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

55 43 64 85, 5Ż, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE

56 48 64 20, 11, Z, PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH

57 48 64 22, 1Ż, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY

58 48 64 22, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

5Ż 48 64 25, 2Ż, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW
METALOWYCH

60 48 64 25, 50, Z, KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI;
METALURGIA PROSZKÓW

61 48 64 25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

62 48 64 25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

63 48 64 25, ŻŻ, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

64 48 64 28, 12, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSA ENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I
PNEUMATYCZNEGO

65 48 64 28, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘ AREK

66 48 64 28, 15, Z, PRODUKCJA ŁO YSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I
ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH

67 48 64 28, 22, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW

68 48 64 28, 24, Z, PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH

6Ż 48 64 28, 2Ż, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

70 48 64 28, 30, Z, PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LE NICTWA

71 48 64 28, 41, Z, PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU

72 48 64 28, Ż3, Z, PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE YWNO CI,
TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW

73 48 64 28, ŻŻ, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

74 48 64 32, ŻŻ, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA

75 48 64 33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I
OPTYCZNYCH

76 48 64 38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NI  NIEBEZPIECZNE
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77 48 64 38, 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

78 48 64 38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NI  NIEBEZPIECZNE

7Ż 48 64 38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

80 48 64 38, 31, Z, DEMONTA  WYROBÓW ZU YTYCH

81 48 64 38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

82 48 64 43, 2Ż, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

83 48 64 46, 14, Z, DZIAŁALNO Ć AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA Ą MASZYN,
URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

84 48 64 46, 63, Z, SPRZEDA  HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE,
BUDOWNICTWIE ORAZ IN YNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

85 48 64 46, 6Ż, Z, SPRZEDA  HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

86 48 64 46, 72, Z, SPRZEDA  HURTOWA METALI I RUD METALI

87 48 64 46, 74, Z, SPRZEDA  HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I
DODATKOWEGO WYPOSA ENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

88 48 64 47, 7Ż, Z, SPRZEDA  DETALICZNA ARTYKUŁÓW U YWANYCH PROWADZONA W
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

8Ż 48 64 47, Ż, ---, SPRZEDA  DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Ż0 48 64 52, 1, ---, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

Ż1 48 64 52, 21, Z, DZIAŁALNO Ć USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Ż2 48 64 64, 20, Z, DZIAŁALNO Ć HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Ż3 48 64 64, 30, Z, DZIAŁALNO Ć TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI
FINANSOWYCH

Ż4 48 64 71, 20, A, BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKO CIĄ YWNO CI

Ż5 48 64 72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
BIOTECHNOLOGII

Ż6 48 64 Ż6, 0Ż, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNO Ć USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA

Ż7 64 - 64, ŻŻ, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNO Ć USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH

Ż8 64 - 64, Ż2, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

ŻŻ 64 - 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

100 64 - 33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA ENIA

101 64 - 25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘ CI

102 64 - 33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

103 64 - 28, 2Ż, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

104 64 - 25, ŻŻ, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

105 64 - 25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

Rubryka 2  Wzmianki o zło onych dokumentach
Numer i nazwa pola Nr

kolejny
 w polu

Nr wpisu Data Okres

wprow. wykr.

1.Wzmianka o zło eniu rocznego 1 3 - 2Ż.03.2002 ZA 2001 ROK
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sprawozdania finansowego 2 7 - 04.04.2003 1.01.2002 DO 31.12.2002

3 11 - 06.07.2004 01.01.2003 DO 31.12.2003

4 17 - 10.06.2005 01.01.2004R. - 31.12.2004R.

5 21 - 14.07.2006 OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.

6 27 - 27.06.2007 OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

7 33 - 02.07.2008 01.01.2007 - 31.12.2007

8 36 - 30.06.200Ż 01.01.2008R.-31.12.2008R.

Ż 40 - 13.07.2010 01.01.200Ż-31.12.200Ż

10 45 - 02.08.2011 01.01.2010-31.12.2010

11 48 - 13.07.2012 01.01.2011 - 31.12.2011

12 4Ż - 12.07.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

13 55 - 11.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 65 - 02.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 71 - 08.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 73 - 06.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 7Ż - 07.08.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 Ż1 - 01.07.201Ż OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

1Ż 101 - 11.07.2020 OD 01.01.201Ż DO 31.12.201Ż

20 115 - 02.07.2021 OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

2.Wzmianka o zło eniu opinii
biegłego rewidenta / sprawozdania z
badania rocznego sprawozdania
finansowego

1 3 - ***** ZA 2001 ROK

2 7 - ***** 1.01.2002 DO 31.12.2002

3 11 - ***** 01.01.2003 DO 31.12.2003

4 17 - ***** 01.01.2004R. - 31.12.2004R.

5 21 - ***** OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.

6 27 - ***** OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

7 33 - ***** 01.01.2007 - 31.12.2007

8 36 - ***** 01.01.2008R.-31.12.2008R.

Ż 40 - ***** 01.01.200Ż-31.12.200Ż

10 45 - ***** 01.01.2010-31.12.2010

11 48 - ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

12 4Ż - ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

13 55 - ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 65 - ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 71 - ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 73 - ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 80 - ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 Ż2 - ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

1Ż 102 - ***** OD 01.01.201Ż DO 31.12.201Ż

20 116 - ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

3.Wzmianka o zło eniu uchwały lub
postanowienia o zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania finansowego

1 3 - ***** ZA 2001 ROK

2 7 - ***** 1.01.2002 DO 31.12.2002

3 11 - ***** 01.01.2003 DO 31.12.2003
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4 17 - ***** 01.01.2004R. - 31.12.2004R.

5 21 - ***** OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.

6 27 - ***** OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

7 33 - ***** 01.01.2007 - 31.12.2007

8 36 - ***** 01.01.2008R.-31.12.2008R.

Ż 40 - ***** 01.01.200Ż-31.12.200Ż

10 45 - ***** 01.01.2010-31.12.2010

11 48 - ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

12 4Ż - ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

13 55 - ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 65 - ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 71 - ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 73 - ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 81 - ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 Ż3 - ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

1Ż 103 - ***** OD 01.01.201Ż DO 31.12.201Ż

20 117 - ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

4.Wzmianka o zło eniu
sprawozdania z działalno ci
podmiotu

1 3 - ***** ZA 2001 ROK

2 7 - ***** 1.01.2002 DO 31.12.2002

3 11 - ***** 01.01.2003 DO 31.12.2003

4 17 - ***** 01.01.2004R. - 31.12.2004R.

5 21 - ***** OD 01.01.2005R. DO 31.12.2005R.

6 27 - ***** OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

7 33 - ***** 01.01.2007 - 31.12.2007

8 36 - ***** 01.01.2008R.-31.12.2008R.

Ż 40 - ***** 01.01.200Ż-31.12.200Ż

10 45 - ***** 01.01.2010-31.12.2010

11 48 - ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

12 4Ż - ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

13 55 - ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 65 - ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 71 - ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 73 - ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 82 - ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 Ż4 - ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

1Ż 104 - ***** OD 01.01.201Ż DO 31.12.201Ż

20 118 - ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 3  Sprawozdania grupy kapitałowej
Numer i nazwa pola Nr

kolejny
 w polu

Nr wpisu Data Okres

wprow. wykr.

1.Wzmianka o zło eniu 1 27 2Ż 27.06.2007 OD 01.01.2006 R. DO 31.01.2006 R.
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skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego

2Ż - 27.06.2007 OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

2 33 - 02.07.2008 01.01.2007 - 31.12.2007

3 37 - 30.06.200Ż 01.01.2008R.-31.12.2008R.

4 40 - 13.07.2010 01.01.200Ż-31.12.200Ż

5 45 - 02.08.2011 01.01.2010-31.12.2010

6 48 - 13.07.2012 01.01.2011 - 31.12.2011

7 4Ż - 12.07.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

8 55 - 11.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Ż 65 - 02.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

10 71 - 08.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

11 73 - 06.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

12 83 - 07.08.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

13 Ż5 - 01.07.201Ż OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

14 105 - 11.07.2020 OD 01.01.201Ż DO 31.12.201Ż

15 111 - 02.07.2021 OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

2.Wzmianka o zło eniu opinii
biegłego rewidenta / sprawozdania z
badania skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego

1 27 2Ż ***** OD 01.01.2006 R. DO 31.01.2006 R.

2Ż - ***** OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

2 33 - ***** 01.01.2007 - 31.12.2007

3 37 - ***** 01.01.2008R.-31.12.2008R.

4 40 - ***** 01.01.200Ż-31.12.200Ż

5 45 - ***** 01.01.2010-31.12.2010

6 48 - ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

7 4Ż - ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

8 55 - ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Ż 65 - ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

10 71 - ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

11 73 - ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

12 84 - ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

13 Ż6 - ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

14 106 - ***** OD 01.01.201Ż DO 31.12.201Ż

15 112 - ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

3.Wzmianka o zło eniu uchwały lub
postanowienia o zatwierdzeniu
skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego

1 27 2Ż ***** OD 01.01.2006 R. DO 31.01.2006 R.

2Ż - ***** OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

2 33 - ***** 01.01.2007 - 31.12.2007

3 37 - ***** 01.01.2008R.-31.12.2008R.

4 40 - ***** 01.01.200Ż-31.12.200Ż

5 45 - ***** 01.01.2010-31.12.2010

6 48 - ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

7 4Ż - ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

8 55 - ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Ż 65 - ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

10 71 - ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
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11 73 - ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

12 85 - ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

13 Ż7 - ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

14 107 - ***** OD 01.01.201Ż DO 31.12.201Ż

15 113 - ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

4.Wzmianka o zło eniu
sprawozdania z działalno ci spółki
dominującej

1 27 2Ż ***** OD 01.01.2006 R. DO 31.01.2006 R.

2Ż - ***** OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

2 33 - ***** 01.01.2007 - 31.12.2007

3 37 - ***** 01.01.2008R.-31.12.2008R.

4 40 - ***** 01.01.200Ż-31.12.200Ż

5 45 - ***** 01.01.2010-31.12.2010

6 48 - ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

7 4Ż - ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

8 55 - ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Ż 65 - ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

10 71 - ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

11 73 - ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

12 86 - ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

13 Ż8 - ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

14 108 - ***** OD 01.01.201Ż DO 31.12.201Ż

15 114 - ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 4  Przedmiot działalno ci statutowej organizacji po ytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5  Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1  Zaległo ci

Brak wpisów

Rubryka 2  Wierzytelno ci

Brak wpisów

Rubryka 3  Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadło ci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadło ciowe albo o zabezpieczeniu majątku dłu nika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadło ci albo

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4  Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, e z egzekucji nie uzyska się
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sumy wy szej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1  Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1  Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2  Informacje o rozwiązaniu lub uniewa nieniu podmiotu
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1.Okre lenie okoliczno ci - - 

Rubryka 3  Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4  Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Okre lenie okoliczno ci 46 - PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

46 - POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ TJ.FAMUR SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ.FAMUR
S.A. BEZ PODWY SZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE
PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIE  BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W
ART. 4ŻŻ PAR.1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 4ŻŻ PAR.1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, E SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA
JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.
UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 30 WRZE NIA 2011R. PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ.FAMUR
S.A. ORAZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ TJ.FAMUR SP. Z O.O.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących cało ć lub czę ć majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w cało ci lub czę ci jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwa lub firma 46 - FAMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO CIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

46 - KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
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3.Numer w rejestrze - - 

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr - - ******

5.Numer REGON 46 - 2407Ż3204

2 1.Okre lenie okoliczno ci 54 - PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

54 - POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ TJ. REMAG SPÓŁKA AKCYJNA NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ.
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA BEZ PODWY SZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W
SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIE  BEZ USTALANIA ELEMENTÓW
WSKAZANYCH W ART.4ŻŻ§1 PKT.2-4 KSH ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O
KTÓRYCH MOWA W ART.4ŻŻ§1 PKT.5, Z UWAGI NA TO, E SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.
UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 21.05.2014 R. PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR
SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ W DNIU 30.05.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. REMAG SPÓŁKA AKCYJNA,
OBJĘTE PROTOKOŁAMI NOTARIALNYMI SPORZĄDZONYMI PRZEZ NOTARIUSZA
MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZA NR
REP "A" 4025/2014 I NR 4323/2014.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących cało ć lub czę ć majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w cało ci lub czę ci jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwa lub firma 54 - REMAG SPÓŁKA AKCYJNA,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

54 - KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze - - 

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr - - ******

5.Numer REGON 54 - 0000187Ż6

3 1.Okre lenie okoliczno ci 57 - PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

57 - POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ TJ.FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SA Z SIEDZIBĄ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ.FAMUR SA BEZ
PODWY SZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK
RÓWNIE  BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.4ŻŻ§1 PKT 2-4
KSH ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.4ŻŻ§1 PKT
5, Z UWAGI NA TO, E SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM
AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.
UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 22.08.2014 R. PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ.FAMUR SA
ORAZ W DNIU 22.08.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SA Z
SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących cało ć lub czę ć majątku spółki

Brak wpisów
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Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w cało ci lub czę ci jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwa lub firma 57 - FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SPÓŁKA AKCYJNA,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

57 - KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze - - 

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr - - ******

5.Numer REGON 57 - 5Ż001Ż815

4 1.Okre lenie okoliczno ci 60 - PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

60 - POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ TJ. NOWOSĄDECKIEJ FABRYKI URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH
"NOWOMAG" S.A. Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ.
FAMUR S.A. BEZ PODWY SZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE
PRZEJMUJĄCEJ, JAK RÓWNIE  BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W
ART.4ŻŻ§1 PKT 2-4 KSH ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.4ŻŻ§1 PKT 5, Z UWAGI NA TO, E SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST
JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. 
UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 03.10.2014 R. PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR
S.A. ORAZ W DNIU 06.10.2014 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. NOWOSĄDECKIEJ FABRYKI
URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" S.A. Z SIEDZIBĄ Z NOWYM SĄCZU.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących cało ć lub czę ć majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w cało ci lub czę ci jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwa lub firma 60 - NOWOSĄDECKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "NOWOMAG" SPÓŁKA
AKCYJNA W NOWYM SĄCZU,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

60 - KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze - - 

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr - - ******

5.Numer REGON 60 - 4Ż001Ż468

5 1.Okre lenie okoliczno ci 61 - PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

61 - POŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ GEORYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO CIĄ W
KATOWICACH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA W
KATOWICACH BEZ PODWY SZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE
PRZEJMUJĄCEJ JAK RÓWNIE  BEZ USTALANIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W
ART. 4ŻŻ§1 PKT.2-4 KSH ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 4ŻŻ§1 PKT.5 KSH Z UWAGI NA TO, E SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA
JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.
UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA DNIA 24.11.2014R. PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
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PRZEJMUJĄCEJ FAMUR S.A. ORAZ W DNIU 24.11.2014R. PRZEZ
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
GEORYT SP.Z O.O. W KATOWICACH.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących cało ć lub czę ć majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w cało ci lub czę ci jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwa lub firma 61 - GEORYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO CIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

61 - KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze - - 

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr - - ******

5.Numer REGON 61 - 356556316

6 1.Okre lenie okoliczno ci 64 - PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

64 - POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ TJ. ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO CIĄ Z SIEDZIBĄ W GORLICACH NA SPÓŁKĘ
PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH BEZ
PODWY SZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK
RÓWNIE  BEZ USTALENIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 4ŻŻ PAR.1 PKT
2 - 4 K.S.H. ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4ŻŻ
PAR.1 PKT 5 K.S.H., Z UWAGI NA TO, E SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST
JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU
PODJĘTA W DNIU 23.04.2015R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ W
DNIU 23.04.2015R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ TJ. ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO CIĄ Z SIEDZIBĄ W GORLICACH, OBJĘTE
PROTOKOŁAMI NOTARIALNYMI SPORZĄDZONYMI PRZEZ NOTARIUSZA
MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZA NR
REP "A" 3858/2015 I NR 3862/2015.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących cało ć lub czę ć majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w cało ci lub czę ci jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwa lub firma 64 - ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNO CIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

64 - KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze - - 

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr - - ******
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5.Numer REGON 64 - 4Ż07310Ż5

7 1.Okre lenie okoliczno ci 66 - WYDZIELENIE CZĘ CI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

66 - WZMIANKA O UCHWALE W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI-
UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAMUR
SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30.10.2015R.
OBJĘTEA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM  PRZEZ NOTARIUSZA
MARCINA GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZA REP.
A NR 87Ż1/2015
PODZIAŁ FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA(SPÓŁKA DZIELONA)POPRZEZ
WYDZIELENIE , ZGODNE Z ART.52Ż §1 PKT 4 KSH I PRZENIESIENIE CZĘ CI
MAJĄTKU FAMUR S.A. W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘ CI
PRZEDSIĘBIORSTWA, JAKĄ STANOWI ODDZIAŁ DZIAŁAJĄCY POD NAZWĄ
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA INFRASTRUKTURA KOPALNI ODDZIAŁ W
KATOWICACH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁKI - FAMUR PEMUG SP. ZO.O. JAKO
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE)

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących cało ć lub czę ć majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w cało ci lub czę ci jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

Brak wpisów

8 1.Okre lenie okoliczno ci 68 - PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

68 - POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ TJ. FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNO CIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA SPÓŁKĘ
PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH BEZ
PODWY SZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, JAK
RÓWNIE  BEZ USTALENIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART.4ŻŻ PAR.1 PKT
2-4 K.S.H. ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART.4ŻŻ
PAR.1 PKT 5 K.S.H, Z UWAGI NA TO, E SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM
WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.
UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 07.03.2016 R. PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR
S.A., REP. A NR 1436/2016 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA
NOTARIALNA W KATOWICACH ORAZ W DNIU 07.03.2016R. PRZEZ
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ.
FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO CIĄ, REP. A NR
1441/2016 NOTARIUSZ MARCIN MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA
NOTARIALNA W KATOWICACH.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących cało ć lub czę ć majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w cało ci lub czę ci jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwa lub firma 68 - FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO CIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

68 - KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
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3.Numer w rejestrze - - 

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr - - ******

5.Numer REGON 68 - 2433Ż8508

Ż 1.Okre lenie okoliczno ci 70 - PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

70 - POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ TJ. ELGÓR+ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNO CIĄ Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH LĄSKICH NA SPÓŁKĘ
PRZEJMUJĄCĄ TJ. FAMUR S.A W SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA PODSTAWIE
ART.4Ż2 §1 PKT 1 K.S.H  W ZAMIAN ZA 4.Ż70.000 NOWYCH AKCJI SERII C O
WARTO CI NOMINALNEJ 0,01ZŁ KA DA, TJ. AKCJE O ŁĄCZNEJ WARTO CI
NOMINALNEJ 4Ż.700,00ZŁ PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ
WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE).
UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 20.05.2016R.,PRZEZ WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FAMUR S.A. ORAZ W DNIU
20.05.2016R., PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ TJ. ELGÓR+ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNO CIĄ Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH LĄSKICH.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących cało ć lub czę ć majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w cało ci lub czę ci jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwa lub firma 70 - ELGÓR+ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO CIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

70 - KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze - - 

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr - - ******

5.Numer REGON - - 

10 1.Okre lenie okoliczno ci 78 - PRZEJĘCIE CZĘ CI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

78 - UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAMUR S.A Z
DNIA 13.04.2018R.
W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU KOPEX S.A.(SPÓŁKA DZIELONA)PRZEZ
PRZENIESIENIE CZĘ ĆI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ, STANOWIĄCEJ
ZORGANIZOWANĄ CZE Ć PRZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJĄCĄ W
SZCZEGÓLNO CI AKTYWA OPERACYJNE I UDZIAŁY LUB AKCJE W SPÓŁKACH
ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ, SERWISEM ORAZ DYSTRYBUCJĄ MASZYN
GÓRNICZYCH ,A TAK E PROCESAMI PRODUKCYJNYMI CZY
INWESTYCYJNYMI,W SZCZEGÓLNO CIż ZAKŁADY PRACY (OBECNIE
FUNKCJONUJĄCE W ZABRZU I RYBNIKU W RAMACH KOPEX S.A.
KOMBAJNY ZABRZAŃSKIE, PRZENO NIKI RYFAMA ODDZIAŁ W ZABRZU,KOPEX
S.A. HYDRAULIKA ODDZIAŁ W ZABRZU,KOPEX S.A.OBUDOWY TAGOR
ODDZIAŁ W ZABRZU) ORAZ ZORGANIZOWANĄ CZĘ Ć PRZEDSIĘBIORSTWA
STANOWIĄCĄ DZIAŁALANO Ć INWESTYCYJNĄ ZWIĄZANĄ Z
NIERUCHOMO CIAMI,NA KTÓRĄ TO SKŁADA SIĘ ZESPÓŁ NIERUCHOMO CI
INWESTYCYJNYCH WRAZ Z AKTYWAMI I ZOBOWIAZANIAMI Z NIMI
ZWIĄZANYMI ORAZ OPISANIE W PLANIE PODZIAŁU UDZIAŁY I AKCJE SPÓŁEK
ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH,NA INSTNIEJĄCĄ SPÓŁKĘ,TJ.NA FAMUR S.A.
JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, CO STANOWI PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE W
TRYBIE ART.52Ż&1 PKT 4 K.S.H WYDZIELENIE NASTĄPI PO
ZAREJESTROWANIU OBNI ENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
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DZIELONEJ, W DNIU WPISU DO REJESTRU PODWY SZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (DZIEŃ WYDZIELENIA).

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących cało ć lub czę ć majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w cało ci lub czę ci jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawarto ć

wprow. wykr.

1 1.Nazwa lub firma 78 - KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

78 - POLSKA,KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 78 - 0000026782

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr - - 

5.Numer REGON 78 - 271Ż81166

Rubryka 5  Informacja o postępowaniu upadło ciowym

Brak wpisów

Rubryka 6  Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7  Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8  Informacja o zawieszeniu działalno ci gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 18.10.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestruż ekrs.ms.gov.pl
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WARUNKI EMISJI OBLIGACJI 

Obligacje, do których odnoszą się niniejsze warunki emisji ("Warunki Emisji") są 
niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela emitowanymi w ramach Serii ("Obligacje"), 

których emitentem jest Famur S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51, 40-

698 Katowice, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Katowice-

Wschód w Katowicach, VIII Wydział żospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000048716, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6340126246 

oraz RźżONŚ 270641528, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.747.632,12 PLN w cało ci 
opłaconym ("Emitent"), dla której prowadzona jest Strona Internetowa źmitenta (jak 

zdefiniowano poni ej). 

źmisja Obligacji została zorganizowana w ramach programu emisji obligacji Emitenta, 

zgodnie z którym źmitent mo e dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do łącznej warto ci 
nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysoko ci 1.000.000.000 PLN 

(miliard złotych) ("Program Emisji"). 

Emisja Obligacji dokonywana jest na podstawie: (i) art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 

2015 r. o obligacjach (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2020, poz. 1208, z pó niejszymi zmianami) 
("Ustawa o Obligacjach"), (ii) art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego (jak 

zdefiniowano poni ej), (iii) uchwały zarządu źmitenta nr 199/2021 z dnia 12 pa dziernika 

2021 roku w sprawie emisji Obligacji Serii C i zatwierdzenia warunków emisji Obligacji Serii 
C, oraz (iv) uchwały rady nadzorczej źmitenta nr 667/XIV/2021 z dnia 12 pa dziernika 2021 

roku w sprawie wyra enia zgody na emisję obligacji serii C w ramach Programu źmisji 
Obligacji oraz wyra enia zgody na tre ć Warunków źmisji Obligacji serii C.  

Niniejsze Warunki źmisji powinny być czytane łącznie z suplementem emisyjnym 
stanowiącym Załącznik 1 (Suplement Emisyjny) do Warunków źmisji ("Suplement 

Emisyjny") i wraz ze wszystkimi załącznikami stanowią jednolity dokument w rozumieniu 
Ustawy o Obligacjach.  

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 

1.1 Definicje 

Oprócz terminów zdefiniowanych powy ej, poni sze terminy będą miały następujące 
znaczenie: 

1.1.1 "Administrator Stopy Bazowej" oznacza żPW Benchmark S.A. z siedzibą w 
Warszawie, która, na dzień sporządzenia niniejszych Warunków źmisji, jest 
ujęta w rejestrze administratorów zgodnie z art. 36 Rozporządzenia BMR oraz 
posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Żinansowego na pełnienie funkcji 
administratora stawek referencyjnych zgodnie z Rozporządzeniem BMR wobec 
stawki WIBOR lub ka dy inny podmiot, który zastąpi żPW Benchmark S.A. 

1.1.2 "Agent Dokumentacyjny" oznacza podmiot wskazany w punkcie 11 

Suplementu Emisyjnego, jako agent dokumentacyjny. 
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1.1.3 "Agent Kalkulacyjny" oznacza Santander. 

1.1.4 "Aktywa Trwałe" oznacza aktywa trwałe prezentowane w zbadanym przez 

biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym 

żrupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym ródrocznym 
sprawozdaniu finansowym żrupy Kapitałowej. 

1.1.5 "Alternatywna Stopa Bazowa" oznacza ka dy wska nik referencyjny (w 

rozumieniu nadanym temu terminowi w art. 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia BMR) 
przyjęty w miejsce Stopy Bazowej zgodnie z postanowieniami punktów 4.4.5 – 

4.4.14.  

1.1.6 "ASO" oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez GPW. 

1.1.7 "DM BO " oznacza Dom Maklerski Banku Ochrony rodowiska Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresemŚ ul. Marszałkowska 78/80, 00-

517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział żospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

KRS 0000048901, REGON 010648495, NIP 5261026828, o kapitale 

zakładowym wynoszącym 23.640.000,00 PLN opłaconym w cało ci. 

1.1.8 ''Cel Emisji'' ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 10 Suplementu 

Emisyjnego. 

1.1.9 "Certyfikat Rezydencji" oznacza certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 
26 ust. 1 Ustawy o PDOP lub art. 29 ust. 2 Ustawy o PDOF. 

1.1.10 "Data Emisji" oznacza datę wskazaną w punkcie 5 Suplementu źmisyjnego. 

1.1.11 "Data Obliczenia" oznacza poczynając od Pierwszej Daty Obliczenia, ka dą z 
następujących datŚ 30 czerwca oraz 31 grudnia ka dego roku do daty, w której 
wszystkie Obligacje zostaną w cało ci wykupione (lecz bez tego dnia). 

1.1.12 "Źata Płatno ci Kwoty do Zapłaty" oznacza dzień, w którym ma nastąpić 
płatno ć Kwoty do Zapłaty zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji. 

1.1.13 "Źata Płatno ci Odsetek" oznacza ka dy z dni okre lonych w punkcie 8 
Suplementu Emisyjnego. 

1.1.14 "Data Przekazania Sprawozda  Żinansowych" oznacza dzień, w którym 
Emitent, zgodnie z postanowieniami punktu 18.1 Warunków źmisji, dokonał 
przekazania Obligatariuszom odpowiednio rocznych lub ródrocznych 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych żrupy Kapitałowej. 

1.1.15 "Data Ustalenia Praw" oznacza 6 (szósty) Dzień Roboczy przed daną Datą 
Płatno ci Kwoty do Zapłaty lub inny najbli szy dzień przed Datą Płatno ci 
Kwoty do Zapłaty, który zgodnie z regulacjami KDPW jest uwa any za dzień, 
w którym zostaje okre lony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia 
podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania wiadczeń z tytułu 
Obligacji w Dacie Płatno ci Kwoty do Zapłaty, z zastrze eniem, eŚ  
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(a) uprawnionych do wiadczeń z tytułu wykupu Obligacji, które spełniane 
są po Dacie Wykupu, ustala się ka dorazowo według stanu na 2 (drugi) 

Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota wiadczenia została 
przekazana KDPW; 

(b) w przypadkach wskazanych w punkcie 7.1.3 Warunków źmisji za Datę 
Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień otwarcia likwidacji, 
połączenia, podziału lub przekształcenia, o którym mowa w tym 
punkcie; lub 

(c) w przypadkach wskazanych w punkcie 8.1 Warunków źmisji za Datę 
Ustalenia Praw uznaje się Datę Wcze niejszego Wykupu. 

1.1.16 "Data Ustalenia Stopy Procentowej" oznacza dzień przypadający na 3 Dni 
Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma 
obowiązywać dana Stopa Procentowa. 

1.1.17 "Źata Wcze niejszego Wykupu" oznacza dzień, w którym Obligacje staną się 
wymagalne przed Datą Wykupu, a który jest wskazany w punktach 7.2.1, 8.2.1 

oraz 8.3.4. 

1.1.18 "Data Wykupu" oznacza dzień okre lony w punkcie 6 Suplementu źmisyjnego. 

1.1.19 "Dokumenty Programu" oznacza Warunki Emisji Obligacji, Propozycję 
Nabycia Obligacji, wiadectwo Zgodno ci, dokument informacyjny lub notę 
informacyjną zgodnie z regulacjami ASO oraz ka dy inny dokument okre lony 
przez Zgromadzenie Obligatariuszy i Emitenta jako Dokument Programu. 

1.1.20 "Źozwolone Rozporz dzenie" oznacza rozporządzenie Istotnymi Aktywami 
Trwałymi żrupy KapitałowejŚ 

(a) pod warunkiem, i  zbywane Aktywa Trwałe według swojej warto ci 
rynkowej zostały przed ich zbyciem zastąpione lub zostaną zastąpione 
w ciągu 12 (słownieŚ dwunastu) miesięcy od dnia rozliczenia transakcji 
zbycia innymi aktywami lub gotówką o takiej samej lub zbli onej 
warto ci rynkowej lub te  na skutek transakcji zmniejszeniu ulegną 
zobowiązania o taką samą lub zbli oną warto ć oraz transakcja 
rozporządzenia Istotnymi Aktywami Trwałymi żrupy Kapitałowej 
nastąpi na warunkach rynkowych; albo 

(b) zbycie aktywów zostało dokonane w ramach podstawowego przedmiotu 

działalno ci źmitenta lub innego podmiotu żrupy Kapitałowej.  

1.1.21 "Źzie  Roboczy" oznacza dzień okre lony przez KDPW jako dzień roboczy. 

1.1.22 "GPW" oznacza żiełdę Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. 

1.1.23 "Green Bond Framework" oznacza dokument Green Bond Framework z 

wrze nia 2021 r. lub ka dy inny zastępujący lub uzupełniający dokument żreen 
Bond Framework dostępny na Stronie Internetowej źmitenta, zweryfikowany 
w formie Niezale nej Opinii źksperckiej. 
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1.1.24 "Green Bond Principles" oznacza wytyczne żreen Bond Principles dotyczące 
procesu emisji zielonych obligacji opublikowane w czerwcu 2021 roku (wraz z 

pó niejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku 
Kapitałowego ICMA (International Capital Market Association). 

1.1.25 "żrupa Kapitałowa" oznacza Emitenta oraz podmioty objęte konsolidacją z 
Emitentem zgodnie z MSSF. 

1.1.26 ''żwarancje i Por czenia Project Żinance'' oznacza gwarancje i poręczenia 
lub inne podobne zobowiązania udzielone przez źmitenta lub inne podmioty z 
Grupy Kapitałowej na rzecz banków finansujących w związku z udzieleniem 
finansowania stanowiącego Zadłu enie Project Żinance.  

1.1.27 "Istotne Aktywa Trwałe żrupy Kapitałowej" oznacza Aktywa Trwałe Grupy 

Kapitałowej stanowiące co najmniej 15% Skonsolidowanych Aktywów żrupy 

Kapitałowej wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta, 
skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym żrupy Kapitałowej albo 

skonsolidowanym skróconym ródrocznym sprawozdaniu finansowym żrupy 
Kapitałowej. 

1.1.28 "KDPW" oznacza Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A. 

1.1.29 "Kodeks Post powania Cywilnego" oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 
r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1575, 

ze zm.). 

1.1.30 "Kodeks Spółek Handlowych" oznacza ustawę z dnia 15 wrze nia 2000 roku 

kodeks spółek handlowych (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.). 

1.1.31 "Korekta" oznacza, w odniesieniu do Obligacji, warto ć lub metodę obliczania 
lub okre lania takiej warto ci, która jest stosowana, aby ograniczyć 
ekonomiczne skutki wynikające z zastąpienia Stopy Bazowej Alternatywną 
Stopą Bazową, wyznaczona zgodnie z postanowieniami punktu 4.4.10. 

1.1.32 "Kwota do Zapłaty" oznacza kwotę równą warto ci Nale no ci żłównej, 
Kwoty Odsetek lub Premii, którą źmitent jest zobowiązany zapłacić 
Obligatariuszowi zgodnie z Warunkami Emisji. 

1.1.33 "Kwota Odsetek" oznacza kwotę odsetek nale ną Obligatariuszowi z tytułu 
posiadanych przez niego Obligacji. 

1.1.34 "Mar a" oznacza mar ę okre loną w punkcie 15 Suplementu Emisyjnego, 

naliczaną w skali roku. 

1.1.35 "Materiały Przechowywane" oznacza dokumenty, informacje i komunikaty 

publikowane w wykonaniu Ustawy o Obligacjach na Stronie Internetowej 

źmitenta w związku z Obligacjami. 

1.1.36 "MSSF" oznacza międzynarodowe standardy rachunkowo ci w rozumieniu 
Rozporządzenia 1606/2002 Parlamentu źuropejskiego i Rady z dnia 19 lipca 
2002 roku w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do wła ciwych 
sprawozdań finansowych. 
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1.1.37 "Nale no ć żłówna" oznacza w odniesieniu do jednej Obligacji kwotę 
odpowiadającą jej warto ci nominalnej. 

1.1.38 "Niezale na Opinia źkspercka" oznacza niezale ną opinię ekspercką (tzw. 
Second Party Opinion) z dnia 20 wrze nia 2021 roku wydaną przez 

Sustainalytics lub ka dą inną zastępującą lub uzupełniającą opinię wydaną 
przez renomowanego wystawcę niezale nej opinii eksperckiej dostępną na 
Stronie Internetowej źmitenta dotyczącą zgodno ci żreen Bond Żramework z 
Green Bond Principles. 

1.1.39 "Obligatariusz" oznacza posiadacza Rachunku Papierów Warto ciowych, 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. 

1.1.40 "Ogłoszenie o Zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy" oznacza ogłoszenie 
o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, o którym mowa w punkcie 13.2.6 

niniejszych Warunków Emisji. 

1.1.41 "Okres Obliczeniowy" oznacza okres dwunastu kolejnych miesięcy kończący 
się w Dacie Obliczenia, włącznie z tym dniem. 

1.1.42 "Okres Odsetkowy" oznacza okres od przewidywanej Daty Emisji wskazanej 

w punkcie 5 Suplementu źmisyjnego (włącznie) do pierwszej Daty Płatno ci 
Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz ka dy następny okres trwający od 
poprzedniej Daty Płatno ci Odsetek (włącznie) do następnej Daty Płatno ci 
Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), z zastrze eniem, e ostatni Okres 
Odsetkowy mo e się okazać krótszy ze względu na dokonanie wcze niejszego 
wykupu Obligacji zgodnie z postanowieniami Warunków źmisji. 

1.1.43 "Okres Zawiadomienia" ma znaczenie nadane w punkcie 8.3.2. 

1.1.44 "Opcja źmitenta Wcze niejszego Wykupu" oznacza prawo Emitenta do 

dokonania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, na zasadach okre lonych w 
punkcie 7.2 (Wcze niejszy Wykup Obligacji przez źmitenta (Opcja Call)) 
Warunków źmisji. 

1.1.45 "Opcja Wcze niejszego Wykupu" ma znaczenie nadane w punkcie 8.1.3. 

1.1.46 "O wiadczenie źmitenta" ma znaczenie nadane w punkcie 13.2.4. 

1.1.47 "Papiery Źłu ne" oznaczają obligacje, weksle lub inne podobne do nich 

papiery warto ciowe lub instrumenty finansowe o charakterze dłu nym, które 
emitowane są zgodnie z jakimkolwiek prawem w celu pozyskania rodków 
finansowych (przy czym dla uniknięcia wątpliwo ci, weksle stanowiące 
zabezpieczenie transakcji handlowych nie będą traktowane jak Papiery Dłu ne). 

1.1.48 "Partner Biznesowy" oznacza ka dy z następujących podmiotówŚ  

(a) Pana Macieja Marcjanika, obywatela polskiego; 

(b) ka dą inną osobę fizyczną lub podmiot prawa handlowego, je eli:  



 - 6-  

 

(i) taka osoba fizyczna lub taki podmiot prawa handlowego posiada 

stosowne do wiadczenie w prowadzeniu projektów związanych 

z realizacją Strategii żrupy Kapitałowej; oraz 

(ii) źmitent lub inny podmiot z żrupy Kapitałowej zawrze z taką 
osobą fizyczną lub z takim podmiotem prawa handlowego 
umowę inwestycyjną spełniającą następujące warunkiŚ  

(A) przedmiotem takiej umowy będzie współpraca w 
zakresie projektów związanych z realizacją Strategii 
żrupy Kapitałowej; oraz  

(B) (i) zgodnie z taką umową źmitent bezpo rednio lub 
po rednio w okre lonym czasie uzyska kontrolę nad 

projektem lub danym podmiotem prawa handlowego (w 

tym poprzez nabycie czę ci aktywów danego podmiotu 

lub zmianę formy prawnej dotychczasowej działalno ci 
danego podmiotu prawa handlowego lub osoby fizycznej) 

przy równoczesnym utrzymaniu przez osobę fizyczną 

lub dany podmiot prawa handlowego pakietu 

akcji/udziałów lub innej formy uczestnictwa w 
prowadzonej działalno ci; lub (ii) na podstawie takiej 

umowy Emitent będzie zobowiązany do czasowego 

wsparcia finansowego danej osoby fizycznej lub danego 

podmiotu prawa handlowego w formie Zielonych 

Po yczek z przeznaczeniem na zwiększenie skali 
prowadzonej działalno ci.  

1.1.49 "Pekao" oznacza Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział żospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000014843, RźżON 000010205, 
NIP 5260006841, o kapitale zakładowym wynoszącym 262.470.034,00 PLN 
opłaconym w cało ci. 

1.1.50 "Pierwsza Data Obliczenia" oznacza dla danego Wska nika Żinansowego 
dzień wskazany w punkcie 13 Suplementu Emisyjnego. 

1.1.51 "PLN" oznacza złoty polski. 

1.1.52 "Podatek Dochodowy" oznacza (i) zryczałtowany podatek dochodowy od osób 
prawnych w rozumieniu Ustawy o PDOP lub innego aktu prawnego, który tę 
ustawę zastąpi oraz (ii) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 
w rozumieniu Ustawy o PDOŻ lub innego aktu prawnego, który tę ustawę 
zastąpi. 

1.1.53 "Podmiot Prowadz cy Rachunek" oznacza podmiot prowadzący Rachunek 
Papierów Warto ciowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zarejestrowane są 
Obligacje. 
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1.1.54 "Podmiot Wyznaczaj cy" oznacza Komisję Nadzoru Żinansowego, Narodowy 
Bank Polski lub organizację bran ową, grupę roboczą lub komitet, który 
wskazała Komisja Nadzoru Żinansowego lub Narodowy Bank Polski i która 
zajmuje się przygotowaniem propozycji zastąpienia WIBOR. 

1.1.55 "Podstawa Skorzystania z Opcji Wcze niejszego Wykupu" oznacza ka de 
ze zdarzeń wskazanych w punkcie 10 (Podstawy Skorzystania z Opcji 

Wcze niejszego Wykupu). 

1.1.56 "Postanowienia Kwalifikowane" oznacza postanowienia kwalifikowane 

warunków emisji w rozumieniu art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. 

1.1.57 "Prawo Restrukturyzacyjne" oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 roku prawo 
restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 814, ze zm.). 

1.1.58 "Prawo Upadło ciowe" oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku prawo 
upadło ciowe (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2020 roku, poz. 1228, ze zm.). 

1.1.59 "Premia" oznacza premię z tytułu realizacji Opcji źmitenta Wcze niejszego 

Wykupu, okre loną w punkcie 9 Suplementu źmisyjnego. 

1.1.60 "Propozycja Nabycia Obligacji" oznacza propozycję nabycia Obligacji, o 
której mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. 

1.1.61 "Przypadek Niewypełnienia Zobowi zania" oznacza ka de ze zdarzeń 
wskazanych w punkcie 9 (Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania). 

1.1.62 "Rachunek Papierów Warto ciowych" oznacza rachunek papierów 
warto ciowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie. 

1.1.63 "Rachunek Zbiorczy" oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy 

o Obrocie. 

1.1.64 ''Regulacje KDPW'' oznacza: (i) obowiązujący w danym czasie regulamin 

KDPW uchwalany przez radę nadzorczą KDPW zgodnie z art. 50 Ustawy o 

Obrocie lub na innej podstawie prawnej, która zastąpi powy szą podstawę 

prawnąś oraz (ii) obowiązujące w danym czasie Szczegółowe Zasady Działania 
KDPW.  

1.1.65 "Rozporz dzenie BMR" oznacza Rozporządzenie Parlamentu źuropejskiego i 
Rady (Uź) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów 
stosowanych jako wska niki referencyjne w instrumentach finansowych i 
umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i 
zmieniające dyrektywy 2008/48/Wź i 2014/17/Uź oraz rozporządzenie (Uź) nr 
596/2014. 

1.1.66 "Rozporz dzenie Prospektowe" oznacza rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 
warto ciowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz 

uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. 
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1.1.67 "Santander" oznacza Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie, pod adresemŚ Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział żospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000008723, REGON 930041341, 

NIP 8960005673, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.021.893.140,00 
opłaconym w cało ci. 

1.1.68 "Seria" oznacza serię obligacji wyemitowanych na podstawie Warunków 
Emisji wskazaną w punkcie 1 Suplementu Emisyjnego. 

1.1.69 "Skonsolidowana Suma Bilansowa" oznacza sumę bilansową wykazaną w 
ostatnim, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym 
rocznym sprawozdaniu finansowym żrupy Kapitałowej albo skonsolidowanym 
skróconym ródrocznym sprawozdaniu finansowym żrupy Kapitałowej. 

1.1.70 "Skonsolidowane Aktywa" oznacza aktywa ogółem wykazane w ostatnim, 
poddanym badaniu przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym 
sprawozdaniu finansowym żrupy Kapitałowej albo skonsolidowanym 
skróconym ródrocznym sprawozdaniu finansowym żrupy Kapitałowej. 

1.1.71 "Skonsolidowane Kapitały Własne" oznacza kapitały własne wykazane w 
ostatnim, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym 
rocznym sprawozdaniu finansowym żrupy Kapitałowej albo skonsolidowanym 
skróconym ródrocznym sprawozdaniu finansowym żrupy Kapitałowej. 

1.1.72 "Skonsolidowane Zadłu enie Żinansowe" oznacza prezentowane zgodnie z 

MSSF wszelkie wykazane w ostatnim, poddanym badaniu przez biegłego 
rewidenta skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy 

Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym ródrocznym sprawozdaniu 
finansowym żrupy Kapitałowej krótko i długoterminowe zobowiązania 
bilansowe do zapłaty lub zwrotu pieniędzy z tytułu (w ka dym wypadku bez 
podwójnego liczenia):  

(a) umów po yczek lub kredytów; 

(b) zadłu enia lub finansowania w rachunku bie ącym; 

(c) emisji obligacji, weksli, skryptów dłu nych lub innych instrumentów o 
podobnym charakterze; 

(d) umów leasingu, sprzeda y ratalnej lub innych umów, które zgodnie z 

ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowo ci byłyby traktowane jako 

umowy leasingu finansowego, w ka dym jednak wypadku bez: (i) 

zobowiązań wynikających z umów najmu lub dzier awy zawieranych z 
podmiotami niebędącymi bankami lub innymi instytucjami 
finansowymi, (ii) opłat za u ytkowanie wieczyste lub (iii) opłat z tytułu 
przekształcenia u ytkowania wieczystego we własno ć;  

(e) kwot zobowiązań z tytułu umów zobowiązujących do sprzeda y lub 

umów sprzeda y z odroczoną płatno cią ceny, pod warunkiem, e (i) 
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jednym z podstawowych celów zawarcia takiej umowy jest uzyskanie 

finansowania lub sfinansowanie nabycia lub wytworzenia aktywa lub 

usługi będącej przedmiotem danej umowy, lub (ii) umowa dotyczy 

dostawy lub wiadczenia usług, a płatno ć jest nale na pó niej ni  180 

dni po dostawie lub wiadczeniu usługi i w księgach rachunkowych 

(sprawozdaniach finansowych) podmiotu nabywającego aktywa lub 

usługi jest ujmowana jako zadłu enie finansowe (borrowings), przy 

czym jakiekolwiek kwoty niezapłacone lub zatrzymane przez podmiot 

nabywający aktywa lub usługi na zabezpieczenie roszczeń przeciwko 

podmiotowi dostarczającemu aktywa lub usługi z tytułu rękojmi, szkód, 

strat etc., nie będą uznawane za Skonsolidowane Zadłu enie Żinansowe; 

(f) zobowiązań regresowych (innych ni  zobowiązania z tytułu żwarancji 
i Poręczeń Project Żinance) z tytułu zlecenia udzielania gwarancji, 
wystawienia akredytywy, poręczenia za zobowiązanie lub innych 
zobowiązań warunkowych lub innego instrumentu finansowego 

wystawionego przez bank lub instytucję finansową w odniesieniu do 
zobowiązań jakiegokolwiek podmiotu, które spełniałyby przesłanki 
uznania za Skonsolidowane Zadłu enie Żinansowe na podstawie innych 
podpunktów niniejszej definicji; 

(g) Zadłu enia Project Żinance do kwoty Gwarancji i Poręczeń Project 
Finance, o ile takie żwarancje i Poręczenia zostały udzielone przez 
podmioty niebędące dłu nikami z tytułu danego Zadłu enia Project 
Finance;  

(h) jakiejkolwiek innej czynno ci (w jakiejkolwiek umowy terminowej 

sprzeda y lub kupna), która daje ekonomiczny skutek kredytu/po yczki 
lub z innych względów uznawanej za zaciągnięcie zadłu enia 
finansowego (borrowings) zgodnie z MSSF,  

przy czym następujące zadłu enia nie stanowią Skonsolidowanego Zadłu enia 
Finansowego:  

(a) Zadłu enie Project Finance w zakresie, w jakim nie jest objęte 
żwarancjami i Poręczeniami Project Żinance; 

(b) Zadłu enie Project Żinance w zakresie, w jakim jest objęte żwarancjami 
i Poręczeniami Project Żinance udzielonymi przez podmioty będące 
dłu nikami z tytułu danego Zadłu enia Project Żinanceś  

(c) żwarancje i Poręczenia Project Żinance; 

(d) zobowiązania zaciągnięte przez źmitenta lub inne podmioty z Grupy 

Kapitałowej w związku ze sprzeda ą udziałów posiadanych przez 

odpowiednio Emitenta lub inne podmioty z żrupy Kapitałowej w 

Zielonych Wspólnych Przedsięwzięciach lub aktywów takich Zielonych 

Wspólnych Przedsięwzięć jako zabezpieczenie wykonania o wiadczeń 
i zapewnień zło onych w umowach sprzeda y udziałów w Zielonych 

Wspólnych Przedsięwzięciach lub aktywów Zielonych Wspólnych 
Przedsięwzięć i związane z nimi gwarancje i poręczenia;  
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(e) zadłu enia wewnątrzgrupowego, tj. którego wierzycielem jest inny 
podmiot z żrupy Kapitałowej; oraz 

(f) zadłu enia z tytułu transakcji mających za przedmiot instrumenty 
pochodne.  

1.1.73 "Skonsolidowane Zadłu enie Finansowe Netto" oznacza Skonsolidowane 

Zadłu enie Żinansowe pomniejszone o: (i) wynikające ze sprawozdań 
skonsolidowanych Emitenta rodki pienię ne i ich ekwiwalenty; oraz (ii) bony 

skarbowe, obligacje emitowane przez Skarb Państwa, jednostki uczestnictwa w 
otwartych funduszach inwestycyjnych obligacyjnych, lokaty i depozyty oraz 

inne instrumenty dłu ne emitowane przez podmioty posiadające rating 
inwestycyjny lub zabezpieczone przez podmiot posiadający rating 
inwestycyjny, w ka dym przypadku o okresie zapadalno ci poni ej jednego 
roku. 

1.1.74 "Skonsolidowana EBITDA" oznacza sumę zysku/wyniku na działalno ci 
operacyjnej oraz amortyzacji za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień, na 
który dany wska nik finansowy jest obliczany wykazanych w ostatnim, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu 
finansowym żrupy Kapitałowej albo skonsolidowanym skróconym 
ródrocznym sprawozdaniu finansowym żrupy Kapitałowej (przy czym z 

uwagi na to, e ostatnie skonsolidowane skrócone ródroczne sprawozdanie 
finansowe żrupy Kapitałowej obejmować będzie zysk/wynik na działalno ci 
operacyjnej oraz amortyzację za 6 miesięcy, suma zysku/wyniku na działalno ci 
operacyjnej oraz amortyzacji za 12 miesięcy na potrzeby ustalenia 
Skonsolidowanej źBITDA będzie ustalana jako sumaŚ 

(a) sumy zysku/wyniku na działalno ci operacyjnej oraz amortyzacji za 6 
miesięcy wykazanych w tym ostatnim skonsolidowanym skróconym 
ródrocznym sprawozdaniu finansowym żrupy Kapitałowejś 

(b) sumy zysku/wyniku na działalno ci operacyjnej oraz amortyzacji za 12 
miesięcy wynikających ze skonsolidowanego rocznego sprawozdania 
finansowego żrupy Kapitałowej bezpo rednio poprzedzającego 
ostatnie skonsolidowane skrócone ródroczne sprawozdanie finansowe 

żrupy Kapitałowej pomniejszonej o sumę zysku / wyniku na 
działalno ci operacyjnej oraz amortyzacji za 6 miesięcy wynikających 
ze skonsolidowanego skróconego ródrocznego sprawozdania 
finansowego żrupy Kapitałowej bezpo rednio poprzedzającego 
ostatnie skonsolidowane skrócone ródroczne sprawozdanie finansowe 
żrupy Kapitałowej).  

1.1.75 "Skorygowana Ł czna Warto ć Nominalna Obligacji" ma znaczenie 

przypisane w art. 50 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach. 

1.1.76 "Stopa Bazowa" oznacza stopę bazową ustaloną zgodnie z punktem 4.4 

(Ustalenie Stopy Procentowej). 
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1.1.77 "Stopa Procentowa" oznacza zmienną stopę procentową obliczaną zgodnie z 

postanowieniami punktu 4.4 (Ustalenie Stopy Procentowej), według której 
naliczana będzie Kwota Odsetek. 

1.1.78 ''Strategia żrupy Kapitałowej'' oznacza strategię realizowaną przez żrupę 
Kapitałową zgodnie z przyjętymi w dniu 25 maja 2021 roku przez Zarząd 
źmitenta i zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą źmitenta "Nowymi 

kierunkami strategicznymi Grupy FAMUR", o których mowa w raporcie 

bie ącym źmitenta nr 23/2021 z dnia 25 maja 2021 roku. 

1.1.79 "Strona Internetowa Emitenta" oznacza stronę internetową źmitenta 
znajdującą się pod adresem https://famur.com/.  

1.1.80 " wiadectwo Zgodno ci" oznacza dokument sporządzony zasadniczo zgodnie 
ze wzorem stanowiącym Załącznik 3 (Wzór wiadectwa Zgodno ci) do 

Warunków źmisji, przygotowany i podpisany przez źmitenta. 

1.1.81 "Uchwała a Priori" ma znaczenie nadane w punkcie 10.1.3. 

1.1.82 "Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy" oznacza uchwałę Zgromadzenia 
Obligatariuszy wa nie podjętą zgodnie z Warunkami źmisji i Ustawą o 
Obligacjach. 

1.1.83 "Uprawnieni Obligatariusze" ma znaczenie nadane w punkcie 13.2.1. 

1.1.84 "Ustawa o Biegłych Rewidentach" oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. 

U. z 2017, poz. 1089, ze zmianami). 

1.1.85 "Ustawa o Obrocie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 328, ze 

zmianami). 

1.1.86 "Ustawa o PDOF" oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, 

ze zmianami). 

1.1.87 "Ustawa o PDOP" oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2020 r., poz. 1406, 

ze zmianami). 

1.1.88 "Ustawa o Rachunkowo ci" oznacza ustawę z dnia 29 wrze nia 1994 r. o 
rachunkowo ci (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z pó niejszymi 
zmianami). 

1.1.89 "Wła ciwy Źepozyt" oznacza depozyt wyra ony w PLN, którego okres 

wskazany jest w punkcie 16 Suplementu Emisyjnego. 

1.1.90 "Wska nik Kapitalizacji" oznacza stosunek sumy Skonsolidowanych 

Kapitałów Własnych oraz rezerw na wiadczenia emerytalne (i im podobne) 

oraz pozostałych rezerw żrupy Kapitałowej do warto ci Skonsolidowanej 

Sumy Bilansowej żrupy Kapitałowej. 

https://famur.com/
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1.1.91 "Wska nik Zadłu enia" oznacza stosunek Skonsolidowanego Zadłu enia 
Finansowego Netto do Skonsolidowanej EBITDA. 

1.1.92 "Wska niki Żinansowe" oznacza Wska nik Kapitalizacji oraz Wska nik 
Zadłu enia. 

1.1.93 "Wspólne Przedsi wzi cie" oznacza jakąkolwiek działalno ć lub jakąkolwiek 
formę współpracy, w tym poprzez utworzenie spółki prawa handlowego lub 
przedsięwzięcia o charakterze joint venture, w którym źmitent lub inny 
podmiot z żrupy Kapitałowej posiada istotny wpływ na kierunki działalno ci i 
podejmowane decyzje. 

1.1.94 "Współorganizatorzy" oznacza Santander, Pekao oraz DM BO . 

1.1.95 "Zabezpieczenie Project Finance" oznacza: 

(a) weksle in blanco wystawiane na zabezpieczenie spłaty Zadłu enia 
Project Finance przez Emitenta lub inny podmiot z żrupy Kapitałowejś  

(b) zastawy na udziałach lub akcjach w danym podmiocie będącym 
kredytobiorcą z tytułu Zadłu enia Project Żinance ustanawiane na 
zabezpieczenie spłaty tego Zadłu enia Project Żinance;  

(c) żwarancje i Poręczenia Project Żinance; oraz 

(d) o wiadczenia o poddaniu się egzekucji składane w związku z 
zabezpieczeniami, o których mowa w punktach (a)-(c) powy ej na 
podstawie art. 777 par.1 kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 

listopada 1964 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575).  

1.1.96 "Zadłu enie Project Żinance" oznacza zadłu enie zaciągane w formule 

project finance u podmiotów trzecich w celu finansowania lub refinansowania 

Zielonego Projektu realizowanego przez lub z udziałem odpowiednio Emitenta 

lub innego podmiotu z żrupy Kapitałowej, na warunkach przewidujących, e:  

(a) ródłem spłaty tego zadłu enia będąŚ (i) przychody generowane przez 
te Zielone Projekty, (ii) aktywa tych Zielonych Projektów lub (iii) rodki 
pochodzące ze zbycia tych Zielonych Projektów; oraz 

(b) wierzyciele z tytułu tego zadłu enia nie będą mieli roszczeń do 
członków żrupy Kapitałowej innych ni  odpowiednio dłu nik lub 

dłu nicy z takiego zadłu enia z wyjątkiem roszczeń z tytułu 
Zabezpieczeń Project Żinance.   

1.1.97 "Zawiadomienie o Wcze niejszym Wykupie" ma znaczenie nadane w 

punkcie 8.3.1 Warunków źmisji. 

1.1.98 "Zdarzenie Skutkuj ce Zast pieniem Stopy Bazowej" oznacza jedno z 

następujących zdarzeńŚ 

(a) Administrator Stopy Bazowej ogłosi, e zaprzestał lub zaprzestanie 
publikowania Stopy Bazowej trwale lub na czas nieoznaczony, pod 
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warunkiem, e w momencie takiego ogłoszenia nie ma następcy 
Administratora Stopy Bazowej, który kontynuowałby publikowanie 
Stopy Bazowej; 

(b) Administrator Stopy Bazowej, Komisja Nadzoru Finansowego lub 

wła ciwy sąd ogłosi, e Administrator Stopy Bazowej jest 
niewypłacalny, zostało wobec niego otworzone postępowanie 
upadło ciowe lub restrukturyzacyjne lub ogłoszono jego upadło ć lub 
restrukturyzację, pod warunkiem, e w momencie takiego ogłoszenia 
nie ma następcy Administratora Stopy Bazowej, który będzie 
kontynuował publikowanie Stopy Bazowejś  

(c) nastąpi likwidacja Administratora Stopy Bazowej, pod warunkiem, e 
na dzień likwidacji nie został wyznaczony następca Administratora 
Stopy Bazowej, który będzie kontynuował publikowanie Stopy 
Bazowej; 

(d) Administratorowi Stopy Bazowej cofnięto lub zawieszono zezwolenie 
lub rejestrację dla opracowywania Stopy Bazowej, wskutek czego banki 
w Polsce nie mogą stosować Stopy Bazowej, pod warunkiem, e na 
dzień takiego cofnięcia lub zawieszenia nie został wyznaczony następca 
Administratora Stopy Bazowej, który będzie kontynuował 
publikowanie Stopy Bazowej; lub  

(e) Stopa Bazowa nie jest publikowana przez Administratora Stopy 

Bazowej przez co najmniej sze ć miesięcy.  

1.1.99 "Zgromadzenie Obligatariuszy" oznacza reprezentację ogółu Obligatariuszy 
uprawnionych z Obligacji niniejszej Serii, przeprowadzone zgodnie z zasadami 

zawartymi w Warunkach Emisji i Ustawie o Obligacjach. 

1.1.100 "Zielone Po yczki" oznacza po yczki udzielone przez źmitenta lub inne 

podmioty z żrupy Kapitałowej Partnerom Biznesowym na realizację Zielonych 
Projektów. 

1.1.101 "Zielone Projekty" oznacza projekty realizowane zgodnie z Green Bond 

Framework przez źmitenta lub inne podmioty z żrupy Kapitałowej 

samodzielnie, wspólnie z podmiotem zewnętrznym w formie Zielonego 

Wspólnego Przedsięwzięcia lub wspólnie z Partnerami Biznesowymi, w tym, 

w szczególno ciŚ    

(a) nabycie, rozwój i budowa projektów z zakresu energii słonecznej, jak 
równie  refinansowanie wydatków poniesionych w tym zakresie do dnia 
emisji; 

(b) przejęcia, zakup udziałów lub akcji oraz wsparcie kapitałowe rozwoju 
nowo nabytych spółek z sektorów wskazanych w żreen Bond 
Żramework, związanych z transformacją energetyczną w kierunku 
zielonej energii; lub 
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(c) wsparcie kapitałowe i operacyjne w celu zwiększenia efektywno ci 
energetycznej żrupy Kapitałowej, na przykład poprzez remonty i 
modernizacje. 

1.1.102 "Zielone Wspólne Przedsi wzi cie" oznacza inwestycję źmitenta lub innego 

podmiotu z żrupy Kapitałowej w dowolne Wspólne Przedsięwzięcie w 
okoliczno ciach, w których głównym celem takiej inwestycji oraz 

podstawowym przedmiotem działalno ci takiego Wspólnego Przedsięwzięcia 
jest realizacja Zielonych Projektów. 

1.1.103 " danie Wcze niejszego Wykupu" ma znaczenie nadane w punkcie 8.2.1 

Warunków źmisji. 

1.1.104 " danie Zwołania ZO" ma znaczenie nadane w punkcie 13.2.2 Warunków 
Emisji. 

1.2 Interpretacja 

1.2.1 W niniejszych Warunkach Emisji: 

(a) odniesienia do punktu lub Załącznika stanowią odniesienia do punktu 
lub Załącznika Warunków źmisjiś 

(b) wszelkie odniesienia do czasu stanowią odniesienia do czasu 
warszawskiego; 

(c) je eli z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienia do liczby pojedynczej 
obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie. 

1.2.2 Zawarte w niniejszych Warunkach Emisji odniesienia do: 

(a) jakiejkolwiek umowy lub dokumentu, obejmują odniesienia do 
jakiejkolwiek umowy lub dokumentu z pó niejszymi zmianami, 
nowelizacjami lub uzupełnieniamiś oraz 

(b) przepisu prawa, ustawy, rozporządzenia lub traktatu obejmują 
odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy, rozporządzenia lub traktatu 
z pó niejszymi zmianami, lub w przypadku ustawy, nowelizacjami (o 
ile ze zmienionych przepisów nie wynika inaczej). 

1.2.3 Tytuły oraz podtytuły u yte na początku niektórych punktów zostały podane 
wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację 
niniejszych Warunków źmisji. 

2. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI 

2.1 Ka da Obligacja wyemitowana zgodnie z Warunkami źmisji jest papierem 
warto ciowym emitowanym w serii zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, 

nieposiadającym formy dokumentu, na okaziciela. Obligacje zostaną, na zasadach 
opisanych w punkcie 19 (Notowanie Obligacji na ASO) wprowadzone do notowań na 
ASO. 
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2.2 W ka dej Obligacji źmitent stwierdza, e jest dłu nikiem Obligatariusza i zobowiązuje 
się wobec niego do spełnienia wiadczenia pienię nego polegającego na zapłacie 
Kwoty do Zapłaty, w sposób i w terminach okre lonych w Warunkach źmisji. 

2.3 Prawa z Obligacji przysługują osobom będącym posiadaczami Rachunku Papierów 
Warto ciowych, na których zapisane są Obligacje oraz ka dej osobie wskazanej przez 
posiadacza Rachunku Zbiorczego jako podmiot uprawniony z Obligacji. 

2.4 W ramach Serii Emitent emituje Obligacje w maksymalnej liczbie Obligacji 

proponowanych do nabycia w Serii wskazanej w punkcie 2 Suplementu Emisyjnego, o 

maksymalnej łącznej warto ci nominalnej wskazanej w punkcie 3 Suplementu 
Emisyjnego. 

2.5 Obligacje wyemitowane zgodnie z Warunkami źmisji są obligacjami 
niezabezpieczonymi. 

2.6 Obligacje stanowią bezpo rednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania 
Emitenta. Obligacje stanowią zobowiązania pari passu tj. są równe i bez pierwszeństwa 
zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrze eniem wyjątków wynikających z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) mają pierwszeństwo w zakresie 

zaspokojenia nie ni sze ni  wszystkie pozostałe obecne lub przyszłe bezpo rednie, 
bezwarunkowe i niepodporządkowane zobowiązania źmitenta. 

2.7 Obligacje emitowane są w Dacie źmisji. 

2.8 Miejscem emisji Obligacji są Katowice. 

2.9 Przyjęcie Propozycji Nabycia Obligacji mo e zostać zło one w formie pisemnej lub w 
postaci elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik do Propozycji Nabycia 
Obligacji. 

3. CEL EMISJI OBLIGACJI 

3.1 Cel Emisji wskazany w punkcie 10 Suplementu Emisyjnego stanowi cel emisji 

Obligacji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach.  

3.2 Wpływy z emisji Obligacji zostaną wpłacone na odrębne rachunki źmitenta 
wydzielone na potrzeby realizacji Celu Emisji. 

3.3 Wpływy z emisji Obligacji będą zarządzane w sposób zgodny z żreen Bond 
Framework. 

4. OPROCENTOWANIE 

4.1 Płatno ć Kwoty Odsetek 

Obligacje są oprocentowane od Daty źmisji (wliczając ten dzień) do Daty Wykupu (nie 
wliczając tego dnia). W ka dej Dacie Płatno ci Odsetek źmitent zobowiązany jest 
dokonać na rzecz ka dego Obligatariusza będącego posiadaczem Rachunku Papierów 
Warto ciowych, na którym zapisane są Obligacje, oraz ka dego Obligatariusza 
wskazanego przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako podmiot uprawniony z 

Obligacji w Dacie Ustalenia Praw, płatno ci Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z 
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punktem 4 (Oprocentowanie). Kwoty Odsetek za poszczególne Okresy Odsetkowe 
będą płatne z dołu. Płatno ć Kwoty Odsetek będzie dokonywana zgodnie z zasadami 
płatno ci z tytułu Obligacji opisanymi w punkcie 6 (Sposób wypłaty wiadczeń 
pienię nych z Obligacji). 

4.2 Naliczanie odsetek 

4.2.1 Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla ka dego Okresu Odsetkowego.  

4.2.2 W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy ni  pełny 
Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w 
okresie od poprzedniej Daty Płatno ci Odsetek (włącznie), albo Daty źmisji 
(włącznie) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego, do dnia, w którym 
Obligacje zostaną wykupione (z wyłączeniem tego dnia). 

4.2.3 W przypadku opó nienia w zapłacie Nale no ci żłównej (lub odpowiednio 
Kwoty Odsetek lub Premii), Obligatariuszowi będą przysługiwały odsetki 
ustawowe za opó nienie od niezapłaconej Nale no ci żłównej (lub 
odpowiednio od Kwoty Odsetek lub Premii zgodnie z wła ciwymi przepisami). 

4.3 Obliczenie Kwoty Odsetek 

W Dniu Roboczym następującym po Dacie Ustalenia Stopy Procentowej Agent 
Kalkulacyjny obliczy Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od ka dej Obligacji 
według następującej formułyŚ 

KO = SP x WN x LD/365 

gdzie: 

KO oznacza Kwotę Odsetek od ka dej Obligacji za dany Okres Odsetkowyś 

SP oznacza Stopę Procentową dla danego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie 
z punktem 4.4 (Ustalenie Stopy Procentowej) Warunków źmisjiś 

WN oznacza Nale no ć żłówną ka dej Obligacji; 

LD oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, 

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbli szego grosza (przy czym pół i więcej 
grosza będzie zaokrąglone w górę) i przeka e informację o Kwocie Odsetek dla 

wła ciwego Okresu Odsetkowego źmitentowi. 

4.4 Ustalenie Stopy Procentowej 

4.4.1 Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopa Bazowa 
(okre lona poni ej) powiększona oŚ 

(a) Mar ę - w przypadku takiego Okresu Odsetkowego, dla którego w 
ostatniej Dacie Przekazania Sprawozdań Żinansowych przypadającej co 
najmniej na dwa Dni Robocze przed Datą Ustalenia Stopy Procentowej 



 - 17-  

 

dla tego Okresu Odsetkowego warto ć Wska nika Zadłu enia będzie 
równa lub ni sza ni  2,5x; lub 

(b) sumę Mar y powiększoną o warto ć 50 punktów bazowych (0,50 

procenta) - w przypadku takiego Okresu Odsetkowego, dla którego w 
ostatniej Dacie Przekazania Sprawozdań Żinansowych przypadającej co 
najmniej na dwa Dni Robocze przed Datą Ustalenia Stopy Procentowej 
dla tego Okresu Odsetkowego warto ć Wska nika Zadłu enia będzie 
wy sza ni  2,5x. 

4.4.2 Stopa Bazowa zostanie okre lona w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej. Stopa 
Bazowa będzie równa stawce WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) dla 

Wła ciwego Depozytu podanej przez GPW Benchmark S.A. o godz. 11:00 lub 

około tej godziny czasu warszawskiego (bąd  o innej godzinie, o której danego 
dnia dokonywany jest fixing zgodnie z regulacjami dotyczącymi ustalania 

stawki WIBOR), publikowanej w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej ("Stopa 

Bazowa"). 

4.4.3 Stopa Procentowa zostanie ustalona w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej 

przez Agenta Kalkulacyjnego. 

4.4.4 Je eli Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego okre lona w Dacie 
Ustalenia Stopy Procentowej będzie ni sza ni  zero, przyjmuje się, e Stopa 
Procentowa w tym Okresie Odsetkowym wynosi zero.  

4.4.5 W przypadku, gdy stawka Stopy Bazowej nie mo e zostać ustalona do godz. 
15:00 w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej, a nie wystąpiło Zdarzenie 
Skutkujące Zastąpieniem Stopy Bazowej, Stopa Procentowa zostanie ustalona 

na podstawie Stopy Bazowej opublikowanej w dniu bezpo rednio 
poprzedzającym dzień ustania publikacji stawki Stopy Bazowej, chyba e w 
Dacie Ustalenia Stopy Procentowej ostatnia dostępna Stopa Bazowa jest starsza 
ni  sze ć miesięcy. 

4.4.6 W przypadku wystąpienia Zdarzenia Skutkującego Zastąpieniem Stopy 
Bazowej, Stopę Bazową trwale zastąpi Alternatywna Stopa Bazowa 
skorygowana o Korektę wyznaczoną w sposób, o którym mowa w punkcie 

4.4.10. Alternatywna Stopa Bazowa będzie stosowana do obliczenia Stopy 
Procentowej dla Okresu Odsetkowego następującego po Zdarzeniu 
Skutkującym Zastąpieniem Stopy Bazowej. 

4.4.7 W przypadku innym ni  Zdarzenie Skutkujące Zastąpieniem Stopy Bazowej, 

stawka Stopy Bazowej będzie ponownie stosowana do ustalenia Stopy 
Procentowej od Daty Ustalenia Stopy Procentowej, w którym stawka Stopy 
Bazowej będzie ponownie dostępna. 

4.4.8 Alternatywna Stopa Bazowa zostanie ustalona przez kolejne zastosowanie 

następujących metod, z zastrze eniem, e kolejna metoda mo e zostać 
wykorzystana, je eli poprzednia metoda nie da rezultatu do pierwszej Daty 

Ustalenia Stopy Procentowej po wystąpieniu Zdarzenia Skutkującego 
Zastąpieniem Stopy BazowejŚ 
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(a) Alternatywną Stopą Bazową jest wska nik rekomendowany do 
stosowania zamiast stawki Stopy Bazowej przez Komisję Nadzoru 
Finansowego; 

(b) Alternatywną Stopą Bazową jest wska nik rekomendowany do 
stosowania zamiast stawki Stopy Bazowej przez Narodowy Bank Polski; 

(c) Alternatywną Stopą Bazową jest wska nik rekomendowany do 
stosowania zamiast stawki Stopy Bazowej przez organizację bran ową, 
grupę roboczą lub komitet, którą wskazała Komisja Nadzoru 
Żinansowego lub Narodowy Bank Polski i która zajmuje się 
przygotowaniem propozycji zastąpienia WIBORś 

(d) Alternatywną Stopą Bazową jest stopa referencyjna stosowana przez 
Narodowy Bank Polski. 

4.4.9 Niezale nie od metod wyznaczania Alternatywnej Stopy Bazowej opisanych w 
punkcie 4.4.8 powy ej, do Obligacji będą stosować się zasady wynikające z 
przepisów prawa dotyczących odpowiedniego Zdarzenia Skutkującego 
Zastąpieniem Stopy Bazowej, łącznie z prawem Komisji źuropejskiej do 
wyznaczenia Alternatywnej Stopy Bazowej w stosownych okoliczno ciach. 

4.4.10 Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadamiŚ 

(a) warto ć Korekty mo e być dodatnia, ujemna, zerowa, jak równie  być 
okre lona wzorem lub metodą obliczeniaś 

(b) raz ustalona Korekta jest stosowana przez cały czas stosowania 
Alternatywnej Stopy Bazowej; 

(c) je eli w danej metodzie ustalenia Alternatywnej Stopy Bazowej, o 
których mowa w punkcie 4.4.8 powy ejŚ 

(i) Podmiot Wyznaczający wskazał Korektę – stosuje się taką 
Korektęś 

(ii) Podmiot Wyznaczający wskazał, aby nie stosować Korekty – nie 

stosuje się Korektyś 

(d) je eli w danej metodzie ustalenia Alternatywnej Stopy Bazowej, o 
których mowa w punkcie 4.4.8 powy ej Podmiot Wyznaczający nie 
odniósł się do Korekty lub gdy Alternatywna Stopa Bazowa została 
wyznaczona zgodnie z metodą, o której mowa w punkcie 4.4.8(d) 

powy ejŚ 

(i) Korekta jest dodawana do warto ci Alternatywnej Stopy 
Bazowej; 

(ii) Korekta jest równa historycznej medianie ró nic pomiędzy 
Stopą Bazową a Alternatywną Stopą Bazowąś 

(iii) mediana ró nic jest ustalanaŚ 
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(A) za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym wystąpiło 
Zdarzenie Skutkujące Zastąpieniem Stopy Bazowej; oraz 

(B) biorąc pod uwagę, ka dy dzień z badanego okresu, w 
którym była publikowana zarówno Stopa Bazowa jak i 
Alternatywna Stopa Bazowa. 

4.4.11 Procedura wyboru Alternatywnej Stopy Bazowej oraz ustalenia Korekty w 

związku ze Zdarzeniem Skutkującym Zastąpieniem Stopy Bazowej jest 
przeprowadzana tylko raz (ta sama Alternatywna Stopa Bazowa oraz Korekta 

są stosowane zamiast Stopy Bazowej tak e w kolejnych Datach Ustalenia Stopy 

Procentowej). 

4.4.12 Alternatywna Stopa Bazowa oraz Korekta są wyznaczane na zlecenie źmitenta 
przez Agenta Kalkulacyjnego albo inny profesjonalny podmiot, je eli taki 

podmiot został wyznaczony uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy za zgodą 
Emitenta. Emitent opublikuje na Stronie Internetowej informację o podmiocie, 

o którym mowa powy ej, ze wskazaniem danych tego podmiotu, a tak e 

wybraną Alternatywną Stopę Bazową oraz (po jej sporządzeniu) metodę 

obliczania Korekty lub opinię tego podmiotu, e Korekta nie jest wymagana. 

4.4.13 Je li Alternatywna Stopa Bazowa jest publikowana z dołu, przez co nie jest ona 
dostępna dla Okresu Odsetkowego w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej, Data 

Ustalenia Stopy Procentowej ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu 
publikacji Alternatywnej Stopy Bazowej dla danego Okresu Odsetkowego, z 

uwzględnieniem standardu rynkowego. 

4.4.14 W przypadku gdy, zgodnie z punktem 4.4.5, Alternatywna Stopa Bazowa trwale 

zastąpi Stopę Bazową, postanowienia punktów 4.4.5 - 4.4.13 odnoszące się do 
Stopy Bazowej stosuje się odpowiednio do tej Alternatywnej Stopy Bazowej z 

uwzględnieniem Korekty. 

5. DEPOZYT 

5.1 Obligacje podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów warto ciowych, 
prowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. 

5.2 Do powstania praw z Obligacji stosuje się przepisy Ustawy o Obrocie. 

5.3 Obligacje zapisane na Rachunkach Papierów Warto ciowych, przysługują osobom 
będącym posiadaczami tych Rachunków Papierów Warto ciowych. 

5.4 Obligacje zapisane na rachunkach posiadaczy Rachunków Zbiorczych, przysługują 
osobom wskazanym podmiotom prowadzącym te Rachunki Zbiorcze przez posiadaczy 

tych rachunków jako osoby uprawnione z Obligacji zapisanych na takich rachunkach. 

5.5 Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, 
Ustawy o Obligacjach oraz regulacjami KDPW, oraz po ich wprowadzeniu do ASO, 

zgodnie z regulacjami ASO. 
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6. SPOSÓB WYPŁATY WIAŹCZź  PIźNI NYCH Z OBLIżACJI 

6.1 Kwota do Zapłaty jest płatna bez jakichkolwiek dodatkowych dyspozycji i o wiadczeń 
Obligatariusza. 

6.2 Wszelkie płatno ci z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń 
wzajemnych (chyba e takie potrącenia były wymagane zgodnie z prawem) oraz będą 
dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązującego w dniu dokonania 
płatno ci. 

6.3 Płatno ci z tytułu Obligacji dokonywane będą za po rednictwem KDPW i wła ciwego 
Podmiotu Prowadzącego Rachunek na podstawie i zgodnie z odpowiednimi 
regulacjami KDPW i regulaminami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek. 

6.4 Je eli dzień, w którym ma nastąpić płatno ć Kwoty do Zapłaty nie jest Dniem 
Roboczym, płatno ć nastąpi w najbli szym Dniu Roboczym przypadającym po tym 
dniu, bez prawa ądania odsetek za opó nienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych 
dodatkowych płatno ci.  

6.5 Informacje o numerze rachunku bankowego oraz wszelkie inne informacje i dokumenty 

wymagane przez Podmiot Prowadzący Rachunek powinny być przekazane w formie i 
terminach okre lonych w regulacjach Podmiotu Prowadzącego Rachunek. Dla 
uniknięcia wątpliwo ci brak płatno ci na rzecz Obligatariuszy spowodowany brakiem 
przekazania przez tego Obligatariusza informacji o numerze rachunku bankowego nie 

stanowi Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, opó nienia ani zwłoki po stronie 
źmitenta i nie będzie podstawą do jakiejkolwiek odpowiedzialno ci źmitenta wobec 
takiego Obligatariusza lub posiadacza Rachunku Zbiorczego. 

6.6 Kwota, o której mowa art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach, podlega wypłacie na rzecz 
Obligatariuszy w następnym Dniu Roboczym po Dacie Ustalenia Praw. Przepisy art. 8 
ust. 5 Ustawy o Obligacjach stosuje się odpowiednio. 

6.7 Miejscem spełnienia wiadczenia z Obligacji jest siedziba Podmiotu Prowadzącego 
Rachunek. 

7. WYKUP OBLIGACJI 

7.1 Wykup Obligacji 

7.1.1 Obligacje będą wykupywane w Dacie Wykupu lub w Dacie Wcze niejszego 
Wykupu. 

7.1.2 źmitent zapłaci odpowiednio w Dacie Wykupu lub w Datach Wcze niejszego 
Wykupu za po rednictwem KDPW i wła ciwego Podmiotu Prowadzącego 
Rachunek za ka dą Obligację kwotę równą Nale no ci żłównej (powiększoną 
o nale ną Kwotę Odsetek i (je eli jest nale na) Premii). Płatno ci z tytułu 
Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy będących posiadaczami 
Rachunków Papierów Warto ciowych, na których zapisane są Obligacje, oraz 
ka dego Obligatariusza wskazanego przez posiadacza Rachunku Zbiorczego 
jako podmiotu uprawnionego z Obligacji w Dacie Ustalenia Praw. Płatno ć z 

tytułu Obligacji będą dokonywane zgodnie z zasadami płatno ci z tytułu 
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Obligacji opisanymi w punkcie 6 (Sposób wypłaty wiadczeń pienię nych z 
Obligacji). 

7.1.3 W przypadku likwidacji źmitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu 
wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. Obligacje podlegają 
natychmiastowemu wykupowi w czę ci, w jakiej przewidują wiadczenia 

pienię ne tak e w przypadku połączenia źmitenta z innym podmiotem, jego 
podziału lub przekształcenia formy prawnej, je eli podmiot, który wstąpił w 
obowiązki źmitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie 
posiada uprawnień do ich emitowania. źmitent jest zobowiązany zapłacić w 
tym dniu Nale no ć żłówną wraz z Kwotą Odsetek narosłych za czas od dnia 
rozpoczęcia Okresu Odsetkowego, w którym nastąpiło odpowiednio otwarcie 
likwidacji, połączenie, podział lub przekształcenie do dnia odpowiednio 

otwarcia likwidacji, połączenia, podziału lub przekształcenia. 

7.1.4 Obligacje wykupione w cało ci zostaną umorzone. 

7.2 Wcze niejszy Wykup Obligacji przez źmitenta (Opcja Call) 

7.2.1 źmitent ma prawo do wcze niejszego całkowitego lub czę ciowego wykupu 

Obligacji przed Datą Wykupu, pod warunkiem zawiadomienia Obligatariuszy 
nie wcze niej ni  90 dni oraz nie pó niej ni  30 dni przed Datą Wcze niejszego 
Wykupu, o której mowa w niniejszym punkcie 7.2 (Wcze niejszy Wykup 
Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)) ("Opcja źmitenta Wcze niejszego 
Wykupu"). Zawiadomienie Obligatariuszy o zamiarze skorzystania przez 

źmitenta z Opcji źmitenta Wcze niejszego Wykupu nastąpi na zasadach 
okre lonych w punkcie 17 (Zawiadomienia) Warunków źmisji. źmitent będzie 
miał prawo wyznaczyć Datę Wcze niejszego Wykupu, o której mowa w 
niniejszym punkcie 7.2 (Wcze niejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja 

Call)), w zawiadomieniu o zamiarze skorzystania z Opcji Emitenta 

Wcze niejszego Wykupu skierowanym do Obligatariuszy, zgodnie z punktem 
17 (Zawiadomienia). 

7.2.2 Je eli Data Wcze niejszego Wykupu przypada na dzień niebędący Dniem 
Roboczym wówczas Datą Wcze niejszego Wykupu będzie następny najbli szy 
Dzień Roboczy. Wcze niejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę 
Nale no ci żłównej powiększonej o Kwotę Odsetek naliczoną do Daty 

Wcze niejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) oraz kwotę Premii, 
okre loną w punkcie 9 Suplementu źmisyjnego. 

7.2.3 Opcja źmitenta Wcze niejszego Wykupu będzie przysługiwała wyłącznie w 

Datach Płatno ci Odsetek wskazanych w punkcie 8 Suplementu źmisyjnego. 

8. WCZź NIźJSZY WYKUP OBLIżACJI 

8.1 Obligatariusz ma prawo ądać wcze niejszego wykupu posiadanych przez niego 
Obligacji: 

8.1.1 w przypadku wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, o którym 

mowa w 9.1 (Brak Płatno ci kwoty z tytułu Obligacji); lub  
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8.1.2 w przypadku wystąpienia i trwania Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania o 
których mowa w punktach 9.2 (Brak zwołania, uniemo liwienie odbycia 
Zgromadzenia Obligatariuszy lub opublikowania protokołów), 9.3 

(Niewypłacalno ć), 9.4 (Zaprzestanie prowadzenia działalno ci) oraz 9.5 

(Nieprawdziwe o wiadczenia oraz informacje) poni ej, je eli w terminie 21 Dni 
Roboczych od dnia wystąpienia takiego Przypadku Niewypełnienia 
Zobowiązania dany Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania nie został 
usunięty i trwaś lub 

8.1.3 w przypadku wystąpienia i trwania Podstawy Skorzystania z Opcji 
Wcze niejszego Wykupu oraz podjęcia odpowiedniej Uchwały Zgromadzenia 
Obligatariuszy wyra ającej zgodę na wcze niejszy wykup Obligacji ("Opcja 

Wcze niejszego Wykupu"). 

8.1.4 Płatno ć z tytułu wcze niejszego wykupu Obligacji będą dokonywane zgodnie 
z zasadami płatno ci z tytułu Obligacji opisanymi w punkcie 6 (Sposób wypłaty 

wiadczeń pienię nych z Obligacji).  

8.2 Wcze niejszy wykup Obligacji w przypadku wyst pienia Przypadku 
Niewypełnienia Zobowi zania 

8.2.1 W przypadku (i) wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, o 

którym mowa w punkcie 8.1.1 lub (ii) wystąpienia i trwania Przypadku 
Niewypełnienia Zobowiązania, o którym mowa w punkcie 8.1.2, ka dy 
Obligatariusz mo e doręczyć źmitentowi, pisemne ądanie wcze niejszego 
wykupu (" danie Wcze niejszego Wykupu"), w którym okre li Datę 
Wcze niejszego Wykupu (przy czym w przypadku, o którym mowa w punkcie 
8.1.2, Datą Wcze niejszego Wykupu Obligacji będzie 5 Dzień Roboczy 
przypadający po dniu doręczenia źmitentowi przez Obligatariusza ądania 
Wcze niejszego Wykupu). Dla skutecznego doręczenia powy szego ądania 
Obligatariusz powinien: 

(a) wskazać podstawę ądania wcze niejszego wykupu w ądaniu 
Wcze niejszego Wykupuś 

(b) przedło yć Certyfikat Rezydencji (o ile przedło enie Certyfikatu 
Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obni onej 
stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki 
opodatkowania); 

(c) dostarczyć dokument (w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno ć 
z oryginałem przez notariusza) wystawiony zgodnie z Ustawą o Obrocie 
potwierdzający, i  na dzień zło enia ądania Wcze niejszego Wykupu 
Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji. 

8.2.2 W związku z wystąpieniem Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, źmitent 
niezwłocznie zawiadomi (zgodnie z punktem 17 (Zawiadomienia)) 

Obligatariuszy o wystąpieniu Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania. W 
takim przypadku pozostali Obligatariusze będą mogli dokonać wykupu 
Obligacji na zasadach okre lonych w punkcie 8.2.1.  
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8.2.3 Prawidłowe zło enie ądania Wcze niejszego Wykupu w trybie okre lonym w 
punkcie 8.2.1 powy ej powoduje, e Obligacje posiadane przez danego 

Obligatariusza i objęte ądaniem Wcze niejszego Wykupu stają się wymagalne 
i płatne w Dacie Wcze niejszego Wykupu, w związku z czym Nale no ć 
żłówna takich Obligacji powiększona o Kwotę Odsetek narosłą od rozpoczęcia 
danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcze niejszego Wykupu (z 

wyłączeniem tego dnia) będzie płatna na rzecz takiego Obligatariusza w Dacie 
Wcze niejszego Wykupu bez dodatkowych działań lub formalno ci, w ka dym 
jednak wypadku zgodnie z procedurą realizacji wcze niejszego wykupu 
okre loną w Regulacjach KDPW. 

8.3 Wcze niejszy wykup Obligacji w przypadku wyst pienia Podstawy Skorzystania 
z Opcji Wcze niejszego Wykupu 

8.3.1 W przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcze niejszego 
Wykupu, Uprawnieni Obligatariusze mogą za ądać zwołania Zgromadzenia 
Obligatariuszy celem podjęcia uchwały o wła ciwych rodkach ochrony praw 
Obligatariuszy. Następnie, je eli zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy 
podejmie odpowiednią uchwałę wyra ającą zgodę na wcze niejszy wykup 
Obligacji, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o tre ci takiej Uchwały 
Zgromadzenia Obligatariuszy wyra ającej zgodę na skorzystanie przez 
Obligatariuszy z Opcji Wcze niejszego Wykupu, w najkrótszym mo liwym 
czasie, lecz nie pó niej ni  w terminie 7 dni od daty zamknięcia obrad 
Zgromadzenia Obligatariuszy i zawiadomi Obligatariuszy o terminie na 

zło enie zawiadomień o wcze niejszym wykupie posiadanych przez nich 
Obligacji ("Zawiadomienie o Wcze niejszym Wykupie").  

8.3.2 Termin na zło enie przez Obligatariuszy Zawiadomienia o Wcze niejszym 
Wykupie będzie wynosił 10 Dni Roboczych po podaniu go w terminie 7 dni od 
daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy do publicznej wiadomo ci 
przez źmitenta, przy czym w przypadku zło enia Zawiadomienia o 
Wcze niejszym Wykupie przez wszystkich Obligatariuszy, termin zakończy się 
w dniu zło enia ostatniego z tych zawiadomień ("Okres Zawiadomienia"). 

8.3.3 Najpó niej w ostatnim dniu Okresu Zawiadomienia ka dy Obligatariusz mo e 
doręczyć źmitentowi pisemne Zawiadomienie o Wcze niejszym Wykupie. Dla 
skutecznego doręczenia powy szego zawiadomienia Obligatariusz powinien: 

(a) wskazać podstawę prawną powołując się na odpowiednią Uchwałę 
Zgromadzenia Obligatariuszy wyra ającą zgodę na skorzystanie przez 
Obligatariuszy z Opcji Wcze niejszego Wykupu lub załączając jej kopięś 

(b) przedło yć Certyfikat Rezydencji (o ile przedło enie Certyfikatu 
Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obni onej 
stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki 
opodatkowania); 

(c) dostarczyć dokument (w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno ć 
z oryginałem przez notariusza) wystawiony zgodnie z Ustawą o Obrocie 
potwierdzający, i  na dzień zło enia Zawiadomienia o Wcze niejszym 
Wykupie Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji. 
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8.3.4 Datą Wcze niejszego Wykupu Obligacji będących w posiadaniu Obligatariuszy 

i wskazanych do wykupu w Zawiadomieniu o Wcze niejszym Wykupie, którzy 
zło yli Zawiadomienia o Wcze niejszym Wykupie będzie 5 Dzień Roboczy 
przypadający po Okresie Zawiadomienia. 

8.3.5 W przypadku nieskorzystania przez Obligatariusza z Opcji Wcze niejszego 

Wykupu przed upływem Okresu Zawiadomienia, prawo do skorzystania z Opcji 
Wcze niejszego Wykupu w związku z wystąpieniem konkretnego zdarzenia 
stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcze niejszego Wykupu wygasa. 
W przypadku wystąpienia kolejnego zdarzenia stanowiącego Podstawę 
Skorzystania z Opcji Wcze niejszego Wykupu, terminy na dokonanie 
czynno ci przewidzianych w punkcie 8.3, biegną od dnia podjęcia nowej 
Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy. 

8.3.6 Prawidłowe zło enie Zawiadomienia o Wcze niejszym Wykupie w trybie 
okre lonym w punkcie 8.3.1 powy ej powoduje, e Obligacje posiadane przez 
danego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne w Dacie Wcze niejszego 
Wykupu, w związku z czym Nale no ć żłówna takich Obligacji powiększona 
o Kwotę Odsetek narosłą od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego do Daty 

Wcze niejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) będzie płatna na rzecz 
takiego Obligatariusza w Dacie Wcze niejszego Wykupu bez dodatkowych 
działań lub formalno ci. 

9. PRZYPAŹźK NIźWYPźŁNIźNIA ZOBOWI ZANIA 

9.1 Brak płatno ci kwot z tytułu Obligacji 

Emitent: 

9.1.1 jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w cało ci lub w czę ci, zobowiązań 

pienię nych wynikających z Obligacjiś lub 

9.1.2 z przyczyn niezawinionych przez źmitenta, źmitent opó nia się dłu ej ni  3 
(słownieŚ trzy) dni z wykonaniem w terminie, w cało ci lub w czę ci, 
zobowiązań pienię nych wynikających z Obligacji. 

9.2 Brak zwołania, uniemo liwienie odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub 
opublikowania protokołów 

Emitent: 

9.2.1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania od uprawnionego podmiotu stosownego 

ądania nie zwołał Zgromadzenia Obligatariuszy (z terminem odbycia 
Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie pó niej ni  28 dni po dniu 

zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy), pomimo prawidłowo zło onego 
ądania, przez Uprawnionych Obligatariuszy; 

9.2.2 uniemo liwił w inny sposób zwołanie lub odbycie Zgromadzenia 
Obligatariuszy z zachowaniem terminów, o których mowa w punkcie 9.2.1; lub 
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9.2.3 w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie 

opublikował na Stronie Internetowej źmitenta protokołu z przebiegu obrad 
Zgromadzenia Obligatariuszy. 

9.3 Niewypłacalno ć 

9.3.1 Została podjęta przez organ źmitenta uchwała o rozpoczęciu jakiegokolwiek 

postępowania wobec źmitenta w oparciu o przepisy Prawa Upadło ciowego lub 
Prawa Restrukturyzacyjnego. 

9.3.2 źmitent zło ył wniosek o wszczęcie jakiegokolwiek postępowania wobec 
źmitenta w oparciu o przepisy Prawa Upadło ciowego lub Prawa 
Restrukturyzacyjnego.  

9.3.3 źmitent zło ył o wiadczenie o wszczęciu w stosunku do niego jakiegokolwiek 

postępowania wobec źmitenta w oparciu o przepisy Prawa Upadło ciowego lub 
Prawa Restrukturyzacyjnego. 

9.3.4 Sąd wydał orzeczenie o wszczęciu jakiegokolwiek postępowania wobec 

źmitenta w oparciu o przepisy Prawa Upadło ciowego lub Prawa 
Restrukturyzacyjnego. 

9.3.5 źmitent uznał na pi mie swoją niewypłacalno ć lub z powodu niemo no ci 
terminowego wykonania swoich zobowiązań pienię nych przekraczających 10 % 

Skonsolidowanych Kapitałów Własnych żrupy Kapitałowej rozpoczął 
negocjacje z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli 
z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłu enia. 

9.3.6 Zobowiązania źmitenta na koniec dwóch kolejnych okresów półrocznych 
przekroczyły sumę aktywów źmitenta (ujemne kapitały własne źmitenta). 

9.3.7 Został zło ony wniosek o ogłoszenie upadło ci źmitenta przez wierzyciela 
posiadającego wobec źmitenta wierzytelno ci na kwotę co najmniej 
10.000.000,00 PLN (słownieŚ dziesięć milionów złotych), chyba e wniosek 
taki jest bezzasadny, lub został zło ony w złej wierze i wniosek taki został 
zakwestionowany w dobrej wierze i z zachowaniem nale ytej staranno ci i 
został cofnięty, odrzucony, oddalony lub postępowanie wszczęte na podstawie 
takiego wniosku zostało w inny sposób zakończone (z przyczyn innych ni  brak 
rodków na pokrycie kosztów postępowania) w terminie 90 (słownieŚ 

dziewięćdziesięciu) dni od dnia powzięcia przez źmitenta informacji o takim 
wniosku. 

9.4 Zaprzestanie prowadzenia działalno ci 

żrupa Kapitałowa zaprzestała prowadzenia, w cało ci, podstawowej dla siebie 

działalno ci gospodarczej, przy czym przez podstawową działalno ć żrupy 
Kapitałowej rozumie się równie  ka dą działalno ć podejmowaną przez żrupę 
Kapitałową w ramach Strategii Grupy Kapitałowej.  
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9.5 Nieprawdziwe o wiadczenia oraz informacje 

9.5.1 Jakiekolwiek o wiadczenie lub zapewnienie zło one lub uznane za zło one 
przez Emitenta w Dokumentach Programu lub w Propozycji Nabycia Obligacji, 

jest lub okazało się, e było nieprawdziwe w chwili, gdy zostało zło one. 

9.5.2 Jakakolwiek informacja przekazana przez Emitenta w wyniku realizacji 

postanowień Dokumentów Programu lub jakimkolwiek innym dokumencie 

podpisanym przez Emitenta na podstawie w wyniku realizacji postanowień 
Dokumentów Programu jest lub okazała się, e była nieprawdziwa w chwili, 
gdy została przekazana. 

10. POŹSTAWY SKORZYSTANIA Z OPCJI WCZź NIźJSZźżO WYKUPU 

10.1 Zasady ogólne 

10.1.1 Opcja Wcze niejszego Wykupu będzie przysługiwać w przypadku, gdy wystąpi 
i trwa którekolwiek ze zdarzeń będących Podstawą Skorzystania z Opcji 

Wcze niejszego Wykupu. 

10.1.2 Je eli skutki danego zdarzenia wskazanego punkcie 10 (Podstawy Skorzystania 

z Opcji Wcze niejszego Wykupu) będące Podstawą Skorzystania z Opcji 
Wcze niejszego Wykupu lub zdarzenia, które wraz z innymi podobnymi 
zdarzeniami mo e stanowić Podstawę Skorzystania z Opcji Wcze niejszego 
Wykupu, zostaną usunięte do dnia podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy 
Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w przedmiocie wyra enia zgody na 
skorzystanie przez Obligatariuszy z Opcji Wcze niejszego Wykupu, takie 
zdarzenie nie będzie stanowiło Podstawy Skorzystania z Opcji Wcze niejszego 
Wykupu. Postanowienia niniejszego punktu 10.1.2 stosuje się tak e po upływie 
okresów naprawczych, je eli są przewidziane dla poszczególnych zdarzeń, o 
których mowa w punkcie 10 (Podstawy Skorzystania z Opcji Wcze niejszego 
Wykupu) Warunków źmisji stanowiących Podstawę Skorzystanie z Opcji 
Wcze niejszego Wykupu. 

10.1.3 W przypadku podjęcia – przed wystąpieniem w danym czasie danego zdarzenia 
będącego Podstawą Skorzystania z Opcji Wcze niejszego Wykupu – Uchwały 
Zgromadzenia Obligatariuszy niewyra ającej zgody na skorzystanie przez 
Obligatariuszy z Opcji Wcze niejszego Wykupu w następstwie zaistnienia w 
przyszło ci takiego zdarzenia (''Uchwała a Priori''), taka uchwała będzie 
wiązać Obligatariuszy tak e po wystąpieniu w tym czasie tego zdarzenia. Dla 

uniknięcia wątpliwo ci – niepodjęcie Uchwały a Priori nie będzie uprawniało 
Obligatariuszy do automatycznego skorzystania z Opcji Wcze niejszego 
Wykupu po wystąpieniu tego zdarzenia, będącego Podstawą Skorzystania z 
Opcji Wcze niejszego Wykupu. W takim przypadku konieczne będzie podjęcie 
odrębnej uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy wyra ającej zgodę na 
skorzystanie z Opcji Wcze niejszego Wykupu. 

10.2 Naruszenie innych zobowi za  finansowych (cross-default) 

10.2.1 Z zastrze eniem punktu 10.2.2 poni ej, wystąpi tzw. cross-default tj. 

Skonsolidowane Zadłu enie Żinansowe żrupy Kapitałowej liczone łącznie, w 
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kwocie przekraczającej 10% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych żrupy 
KapitałowejŚ 

(a) nie zostało spłacone w terminie płatno ci (z uwzględnieniem 
odpowiedniego okresu na usunięcie naruszenia takiego zobowiązania 
lub z uwzględnieniem zgody wierzyciela na wydłu enie terminu spłaty)ś 

(b) stanie się wymagalne przed ustalonym terminem wymagalno ci z 
powodu za ądania przez jakiegokolwiek wierzyciela wcze niejszej 
spłaty takiego zadłu enia w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia 
(dowolnie opisanego w dokumentacji dotyczącej tego zadłu enia), 
chyba e taki przypadek naruszenia został usunięty w odpowiednim 
okresie przeznaczonym na jego usunięcie przewidzianym w 
dokumentacji dotyczącej tego zadłu enia)ś 

10.2.2 Podstawa Skorzystania z Opcji Wcze niejszego Wykupu na podstawie punktu 
10.2.1 nie wystąpi, je eli dotyczyć będą zadłu enia finansowego o charakterze 
wewnątrzgrupowym (zaciągniętego pomiędzy podmiotami z żrupy 
Kapitałowej). 

10.3 Podział, poł czenie, przekształcenie  

10.3.1 Bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy nastąpi podział lub połączenie z 
udziałem źmitenta lub jego przekształcenie w rozumieniu Kodeksu Spółek 
Handlowych. 

10.3.2 Nie stanowi Podstawy Skorzystania z Opcji Wcze niejszego Wykupu podział 
Emitenta, pod warunkiem, e majątek wydzielany zostanie przeniesiony do 
spółki lub spółek wchodzących w skład żrupy Kapitałowej, które będą miały 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będą wchodziły w skład 
żrupy Kapitałowej do Daty Wykupu, chyba e takie wydzielenie będzie 
stanowiło Dozwolone Rozporządzenie i nie będzie stanowiło zbycia cało ci 
przedsiębiorstwa źmitenta. Nie stanowi Podstawy Skorzystania z Opcji 

Wcze niejszego Wykupu Obligacji połączenie z udziałem źmitenta, w którym 
źmitent będzie spółką przejmującą. 

10.4 Orzeczenia 

źmitent nie dokonał płatno ci z tytułu prawomocnych orzeczeń (orzeczeń sądowych, 
które nie mogą być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie rodka zaskar enia) lub 
ostatecznych decyzji administracyjnych (rozstrzygnięć organu administracji, które nie 
mogą być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie rodka odwoławczego, w tym 

tak e poprzez wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego) 

nakazujących zapłatę kwoty co najmniej 10.000.000,00 PLN (słownieŚ dziesięć 

milionów złotych) w terminach wskazanych odpowiednio w prawomocnych 
orzeczeniach lub ostatecznych decyzjach administracyjnych. 

10.5 Źziałania wierzycieli 

10.5.1 źmitent na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego lub prawomocnej 
decyzji administracyjnej (przez, którą rozumie się rozstrzygnięcie organu 
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administracji, które nie mo e być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie 
rodka odwoławczego, w tym tak e poprzez wniesienie skargi do 

wojewódzkiego sądu administracyjnego) został zobowiązany do zapłaty, z 
tytułu kary, sankcji, odszkodowania lub innego tytułu o zbli onym charakterze, 
łącznej kwoty przekraczającej w danym momencie 7,5% Skonsolidowanych 

Kapitałów Własnych żrupy Kapitałowej, chyba e źmitent dokonał zapłaty w 
terminie 60 Dni Roboczych od daty wymagalno ci danej kwoty. 

10.5.2 Na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego wystawionego przeciw 
źmitentowi zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne lub te  w innym trybie 
nastąpiło zajęcie lub zabezpieczenie sądowe składnika lub składników mienia 
Emitenta o łącznej warto ci przekraczającej w danym momencie 7,5% 

Skonsolidowanych Kapitałów Własnych żrupy Kapitałowej, je eli:  

(a) takie postępowanie nie zostało wstrzymane, umorzone lub w inny 
sposób zakończone,  

(b) wierzytelno ć nie została zaspokojona (w cało ci lub czę ci, która 
zapewnia e próg kwotowy, o którym mowa powy ej nie został 
przekroczony); lub  

(c) takie zajęcie lub analogiczna czynno ć nie została uchylona,  

w terminie 60 Dni Roboczych od dnia odpowiednio jego wszczęcia lub 
ustanowienia. 

10.6 Cel Emisji Obligacji 

źmitent przeznaczy rodki pozyskane z emisji Obligacji niezgodnie z Celem źmisji, 
chyba e niezgodno ć taka zostanie usunięta przez źmitenta w terminie 14 Dni 
Roboczych od dnia uzyskania ostatecznej informacji o powstaniu takiej niezgodno ci. 

10.7 Wska niki finansowe 

10.7.1 Z zastrze eniem punktu 10.7.2, którykolwiek wymóg punktu 12 (Wska niki 
finansowe) niniejszych Warunków źmisji nie został spełniony. 

10.7.2 Podstawa Skorzystania z Opcji Wcze niejszego Wykupu na podstawie punktu 
10.7.1 nie wystąpi w odniesieniu do wska ników, o których mowa w punkcie 
powy ej, w związku z niedotrzymaniem przez źmitenta przewidzianych dla 
tych wska ników poziomów, je eliŚ 

(a) przed datą przekazania sprawozdań finansowych zawierających poziom 

Wska ników Żinansowych, o których mowa w punkcie (b) poni ej, 
Uprawnieni Obligatariusze nie zło yli ądania Zwołania ZO, w 
związku z naruszeniem przez źmitenta postanowień punktu 12 

(Wska niki finansowe) niniejszych Warunków źmisjiś oraz 

(b) sprawozdanie finansowe zawierające poziom Wska ników 
Finansowych, przekazane Obligatariuszom za kolejny Okres 

Obliczeniowy (przypadający bezpo rednio po Dacie Obliczenia, w 
której poziom dla odpowiedniego Wska nika Żinansowego był 
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naruszony wykazało spełnienie przez źmitenta wymogów punktu 12 

(Wska niki finansowe) niniejszych Warunków Emisji, przewidzianych 

dla tych Wska ników Żinansowych. 

10.8 Udzielenie gwarancji, po yczek i zwolnienia z odpowiedzialno ci 

10.8.1 Do Daty Wykupu łączny poziom bilansowych nale no ci podmiotów z żrupy 
Kapitałowej z tytułu udzielonych po yczek, poręczeń, gwarancji (z 
wyłączeniem gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych udzielanych na 
zlecenie i za zobowiązania jakiegokolwiek podmiotu z żrupy Kapitałowej), 
objętych obligacji, weksli (mających charakter instrumentu finansowania, 
niebędących wekslami wystawionymi na zabezpieczenie wierzytelno ci i 
stanowiących nale no ci bilansowe żrupy Kapitałowej) lub innych podobnych 

umów, których skutkiem jest powstanie bilansowych nale no ci podmiotów z 
żrupy Kapitałowej, wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Grupy Kapitałowej wobec podmiotów innych ni  z żrupy 
Kapitałowej przekroczył równowarto ć 15% Skonsolidowanych Kapitałów 
Własnych wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta, 
skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym żrupy Kapitałowej albo 
skonsolidowanym skróconym ródrocznym sprawozdaniu finansowym żrupy 
Kapitałowej, przy czym do łącznego poziomu nale no ci, o których mowa 

powy ej nie wlicza się nale no ci wobec podmiotów innych ni  z żrupy 
Kapitałowej, o ile: (i) nale no ci te związane są z akwizycjami lub dostawami 
realizowanymi przez podmioty z żrupy Kapitałowej; lub (ii) nale no ci te 
zostaną rozliczone w cało ci w ramach dostawy lub w terminie 9 miesięcy od 
dnia ich powstania; lub (iii) ródłem tych nale no ci będą udzielone poręczenia 
lub gwarancje na rzecz podmiotów innych ni  podmioty z żrupy Kapitałowej 
będących członkami konsorcjum powołanego do realizacji kontraktu wraz z 

podmiotem z żrupy Kapitałowej; lub (iv) ródłem tych nale no ci jest udział 
źmitenta lub innego podmiotu z żrupy Kapitałowej w Zielonym Wspólnym 
Przedsięwzięciuś lub (v) ródłem tych nale no ci są Zielone Po yczki.  

10.9 Podporz dkowanie zapadalno ci obligacji źmitenta 

Emitent w okresie od Daty Emisji (włącznie) do Daty Wykupu (włącznie) wyemitował 
Papiery Dłu ne (inne ni  Obligacje) bez uzyskania zgody Zgromadzenia 

Obligatariuszy o terminach wymagalno ci nale no ci głównych wcze niejszych ni  
Data Wykupu oraz w wyniku takich emisji Papierów Dłu nych Wska nik Zadłu enia 
obliczany na podstawie ostatniego, zbadanego przez biegłego rewidenta, 
skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego żrupy Kapitałowej albo 

skonsolidowanego skróconego ródrocznego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej na zasadzie pro forma, tj. z uwzględnieniem emisji takich Papierów 
Dłu nych, przekroczył poziom 3,0. 

10.10 Równy status wierzytelno ci (pari passu) 

Jakiekolwiek niezabezpieczone i niepodporządkowane wierzytelno ci nale ne od 
źmitenta Obligatariuszom na podstawie Dokumentów Programu nie będą stanowiły 
zobowiązań pari passu tj. nie będą miały w zakresie zaspokojenia statusu co najmniej 

równego statusowi wierzytelno ci jego wszystkich innych niezabezpieczonych i 
niepodporządkowanych wierzycieli, z wyjątkiem tych wierzycieli, których 
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wierzytelno ci są obowiązkowo uprzywilejowane na mocy bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do tych podmiotów. 

10.11 Niedozwolone rozporz dzenie 

Do Daty Wykupu bez uzyskania zgody Zgromadzenia Obligatariuszy, zostało 
przeprowadzone rozporządzenie Istotnymi Aktywami Trwałymi żrupy Kapitałowej w 
ramach pojedynczej lub kilku transakcji integralnie ze sobą związanych, dokonanych 
w okresie następujących po sobie 12 miesięcy (bieg pierwszego okresu rozpoczyna się 
w Dacie źmisji), które nie będą jednocze nie stanowiły Dozwolonego Rozporządzenia. 

10.12 Wypłata dywidendy 

Do Daty Wykupu Walne Zgromadzenie Emitenta lub inny uprawniony organ 

korporacyjny źmitenta podejmie uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty 
dywidendy w przypadku, gdy warto ć ostatniego obliczonego przez źmitenta 
Wska nika Zadłu enia była wy sza ni  3,0 oraz w przypadku, gdy w wyniku podziału 
zysku i wypłaty dywidendy w dniu jej wypłaty Wska nik Zadłu enia stał się wy szy 
ni  3,0. 

10.13 Zaprzestanie notowa  

10.13.1 Wszystkie akcje źmitenta zostały wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW. 

10.13.2 Obligacje, po ich wprowadzeniu do obrotu na ASO zostały wykluczone z obrotu 
na ASO, z wyjątkiem wykluczenia w związku z ich umorzeniem na skutek 
wykupu przez Emitenta.  

10.13.3 Obligacje nie zostały wprowadzone do notowań na ASO do dnia wskazanego 
w punkcie 14 Suplementu Emisyjnego. 

11. OPODATKOWANIE 

11.1 Wszelkie płatno ci z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem potrąceń lub 
pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych nale no ci publicznoprawnych je li 
wynikają one z mocy przepisów wydanych w Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu 

do Obligacji. 

11.2 Certyfikat Rezydencji powinien być przekazywany do Podmiotu Prowadzącego 
Rachunek w terminach przewidzianych w regulacjach danego Podmiotu Prowadzącego 
Rachunek oraz w terminie zgłoszenia ądania Wcze niejszego Wykupu lub 
Zawiadomienia o Wcze niejszym Wykupie. W razie niedostarczenia przez 
Obligatariusza w wymaganych terminach Certyfikatu Rezydencji, podatek zostanie 

odprowadzony w pełnej wysoko ci, bez uwzględnienia mających zastosowanie umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

11.3 Obligatariusz zobowiązany jest dostarczyć odpowiedniemu Podmiotowi 
Prowadzącemu Rachunek wszelkie informacje wymagane przez obowiązujące 
przepisy prawa w związku z płatno cią Podatku Dochodowego. 
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11.4 Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie 11 (Opodatkowanie) będą miały 
zastosowanie, o ile nie będą sprzeczne z obowiązującymi w danym czasie przepisami 
prawa. 

12. WSKA NIKI ŻINANSOWź 

12.1 Wska niki Żinansowe 

12.1.1 źmitent zapewni, e w Datach Obliczania w okresie od Daty Emisji do Daty 

Wykupu Wska nik Zadłu enia liczony za dany Okres Obliczeniowy nie będzie 
wy szy ni  3,5. 

12.1.2 źmitent zapewni, e w Datach Obliczania w okresie czasie od Daty Emisji do 

Daty Wykupu Wska nik Kapitalizacji liczony za dany Okres Obliczeniowy nie 

będzie ni szy ni  40%. 

12.2 Obliczanie wska ników 

12.2.1 Wska niki Żinansowe będą obliczane i testowane w ka dej Dacie Obliczenia za 

Okres Obliczeniowy, na podstawie ostatnich, zbadanych przez biegłego 
rewidenta, rocznych oraz skróconych ródrocznych skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych żrupy Kapitałowej. 

12.2.2 Wska niki Żinansowe okre lone w punkcie 12 (Wska niki Żinansowe) będą 
obliczane zgodnie z MSSF. 

12.2.3 Z zastrze eniem postanowień punktu 12.2.6 poni ej, źmitent będzie 
przekazywał zgodnie z punktem 18.2 ( wiadectwo Zgodno ci) Obligatariuszom 

wiadectwo Zgodno ci zawierające informację o wysoko ci Wska ników 
Finansowych. 

12.2.4 Ka de wiadectwo Zgodno ci będzie zawierać, między innymi, obliczenia, co 
do zgodno ci z punktem 12.1 (Wska niki Żinansowe). 

12.2.5 Ka de wiadectwo Zgodno ci powinno zostać podpisane zgodnie z zasadami 
reprezentacji Emitenta. 

12.2.6 Je eli informacja o poziomie Wska ników Żinansowych w danej Dacie 

Obliczania zostanie wskazana w przekazywanych zgodnie z punktem 18.1 

(Sprawozdania Finansowe) sprawozdaniach finansowych, źmitent nie będzie 
obowiązany do przekazywania wiadectwa Zgodno ci zawierającego 
informację o poziomie Wska ników Żinansowych za tę Datę Obliczania, 

zgodnie z punktami 12.2.3-12.2.5 oraz 18.2 ( wiadectwo Zgodno ci).  

13. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY 

13.1 Postanowienia Ogólne 

13.1.1 Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy na warunkach 
okre lonych w Warunkach Emisji i Ustawie o Obligacjach. 
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13.1.2 Z zastrze eniem poni szych postanowień, zasady zwoływania i organizacji 
Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania Uchwał Zgromadzenia 
Obligatariuszy okre la Ustawa o Obligacjach. 

13.1.3 Udział Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mo e być realizowany 
przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. Wykorzystywane 

rodki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać Obligatariuszom w 
szczególno ciŚ 

(a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób 
uczestniczących w Zgromadzeniu Obligatariuszy, w ramach której 
mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, 
przebywając w innym miejscu ni  miejsce obrad Zgromadzenia 
Obligatariuszy; oraz 

(b) wykonywanie osobi cie lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub 
w toku Zgromadzenia Obligatariuszy. 

13.1.4 W przypadku Obligatariusza lub Obligatariuszy zamierzających uczestniczyć w 
Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu rodków komunikacji 
elektronicznej, udział takiego Obligatariusza w Zgromadzeniu Obligatariuszy 
będzie mo liwy po weryfikacji to samo ci takiego Obligatariusza lub 
Obligatariuszy przez przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. 
Przewodniczący po weryfikacji to samo ci takiego Obligatariusza lub 
Obligatariuszy sporządza listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących 
podczas Zgromadzenia Obligatariuszy przy wykorzystaniu rodków komunikacji 
elektronicznej. Lista stanowi załącznik do protokołu Zgromadzenia 
Obligatariuszy. 

13.1.5 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawachŚ 

(a) Postanowień KwalifikowanychŚ 

(i) w przypadku Obligacji nie wprowadzonych do ASO – zapadają 
większo cią ¾ głosów obecnych na Zgromadzeniu 
Obligatariuszy; 

(ii) w przypadku Obligacji wprowadzonych do ASO – wymagają 
zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu 

Obligatariuszy 

(b) jakiejkolwiek zmiany Warunków źmisji innej ni  zmiana Postanowień 
Kwalifikowanych, zapadają większo cią ¾ głosów obecnych na 
Zgromadzeniu Obligatariuszy; 

(c) obni enie warto ci nominalnej Obligacji wymaga zgody wszystkich 
Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy; 

(d) innych ni  wymienione w punkcie 13.1.5(a)-(c), w tym w sprawach: 

(i) stwierdzenia, e dane zdarzenie opisane w punkcie 10 (Podstawy 

Skorzystania z Opcji Wcze niejszego Wykupu) niniejszych 
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Warunków źmisji stanowi podstawę do zło enia 
Zawiadomienia o Wcze niejszym Wykupieś lub 

(ii) podjęcia Uchwały a Priori, 

zapadają bezwzględną większo cią głosów obecnych na Zgromadzeniu 
Obligatariuszy. 

13.1.6 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy są podejmowane w głosowaniu jawnym, 
w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub poprzez aklamację (według 
decyzji przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy). 

13.1.7 Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się w Warszawie (pod adresem 
wskazanym przez Emitenta w zawiadomieniu, publikowanym na Stronie 

Internetowej Emitenta zgodnie z punktem 13.2.1), nie pó niej ni  21 dni od daty 

Ogłoszenia o Zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy. 

13.1.8 Zgromadzenie Obligatariuszy mo e podejmować uchwały w sprawach innych 

ni  Postanowienia Kwalifikowane, związanych z Obligacjami i Dokumentami 
Programu, w tym w szczególno ci w sprawach dotyczących wcze niejszego 
wykupu Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji oraz w innych przypadkach 

wskazanych w Warunkach Emisji. 

13.1.9 Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy są wią ące dla wszystkich 
Obligatariuszy, w tym tak e tych Obligatariuszy, którzy nie uczestniczyli w 

Zgromadzeniu Obligatariuszy, głosowali przeciwko uchwale Zgromadzenia 
Obligatariuszy lub nabyli Obligacje po dniu, w którym została podjęta uchwała 
Zgromadzenia Obligatariuszy. 

13.2 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy 

13.2.1 Obligatariusze reprezentujący co najmniej 1/10 Skorygowanej Łącznej 
Warto ci Nominalnej Obligacji ("Uprawnieni Obligatariusze") mogą ądać 
zwołania (wraz z podaniem uzasadnienia) Zgromadzenia Obligatariuszy w 

ciągu 14 dni od dnia przedstawienia stosowanego ądania. 

13.2.2 Uprawnieni Obligatariusze kierują ądanie zwołania Zgromadzenia 
Obligatariuszy (" danie Zwołania ZO") do Emitenta na adres email: 

finanse@famur.com.pl lub sekretariat@famur.com. 

13.2.3 , w formie elektronicznej, zasadniczo zgodnej ze wzorem stanowiącym 
Załącznik 2 (Wzór ądania Zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy) do 

Warunków źmisji załączając wiadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 

Ustawy o Obrocie, a następnie oryginał ądania Zwołania ZO przekazując 
Emitentowi. 

13.2.4 W przypadku, o którym mowa w punkcie 13.2.1 niniejszych Warunków źmisji, 
źmitent w terminie 2 Dni Roboczych od otrzymania ądania Zwołania ZO, 
opublikuje na Stronie Internetowej źmitenta o wiadczenie, w którym poda 
liczbę oraz łączną warto ć nominalną Obligacji, których posiadaczami są 
podmioty z grupy kapitałowej źmitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 
Ustawy o Rachunkowo ci ("O wiadczenie źmitenta"). 

mailto:finanse@famur.com.pl
mailto:sekretariat@famur.com
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13.2.5 W przypadku, o którym mowa w punkcie 13.2.1 niniejszych Warunków źmisji, 
je eli na podstawie O wiadczenia źmitenta oka e się, e ądanie Zwołania ZO 
zostało zło one przez 1/10 Skorygowanej Łącznej Warto ci Nominalnej 
Obligacji, źmitent opublikuje tę informację na Stronie Internetowej źmitenta. 

13.2.6 Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się w trybie ogłoszenia, zawierającego 
informację o dacie, godzinie i miejscu Zgromadzenia Obligatariuszy, a tak e o 
proponowanym porządku obrad i miejscu składania wiadectw depozytowych. 
Ogłoszenie mo e zawierać tak e inne informacje niezbędne do podjęcia przez 
obligatariuszy decyzji o uczestniczeniu w Zgromadzeniu Obligatariuszy (w tym 

informacje o sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy i 

wykonywania głosu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej). 

Data ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy jest jednocze nie 
datą zwołania tego Zgromadzenia Obligatariuszy. 

14. PRZEDAWNIENIE 

Roszczenia wynikające z Obligacji, w tym roszczenia o wiadczenia okresowe, 

przedawniają się z upływem 10 lat. 

15. PRAWO WŁA CIWź 

Zobowiązania wynikające z Obligacji podlegają prawu polskiemu. 

16. FUNKCJA WSPÓŁORżANIZATORÓW, AżźNTA ŹOKUMźNTACYJNźżO 
I AGENTA KALKULACYJNEGO  

16.1 W sprawach związanych z Obligacjami, Współorganizatorzy, Agent Dokumentacyjny 

oraz Agent Kalkulacyjny ("Agenci") działają wyłącznie na zlecenie źmitenta i nie 
ponoszą adnej odpowiedzialno ci w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatno ci 
przez źmitenta Kwot do Zapłaty, ani za adne inne obowiązki źmitenta wynikające z 
Obligacji. Agenci nie pełnią funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 78 Ustawy 
o Obligacjach, ani nie są zobowiązani do reprezentowania Obligatariuszy wobec 
źmitenta, w związku z wykonywanymi funkcjami. 

16.2 Agenci w ramach prowadzonej działalno ci współpracują z źmitentem w zakresie 

ró nych usług i posiadają informacje, które mogą być istotne w kontek cie sytuacji 
finansowej źmitenta oraz jego mo liwo ci wywiązywania się z zobowiązań 
wynikających z Obligacji, jednak e nie są uprawnieni do ich udostępniania 
Obligatariuszom, chyba e źmitent wyra nie wska e dokumenty i informacje, które 
mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji 
przez danego Agenta. Wykonywanie przez Agentów okre lonych czynno ci w związku 
z Obligacjami oraz pełnienie okre lonych funkcji w związku z Obligacjami nie 
uniemo liwia Agentowi oraz jego podmiotom zale nym lub stowarzyszonym a tak e 
grupom kapitałowym, do których nale ą, wiadczenia źmitentowi innych usług, 
doradzania źmitentowi lub współpracy z źmitentem w ka dym innym dowolnym 
zakresie lub formie. 

16.3 W przypadku niedokonania płatno ci przez źmitenta, Podmiot Prowadzący Rachunek, 
działając zgodnie ze swoimi wewnętrznymi regulacjami, wyda ka demu 
Obligatariuszowi zapisanemu na prowadzonym przez niego Rachunku Papierów 
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Warto ciowych lub Rachunku Zbiorczym, na jego pisemne ądanie dokument, w 
którym stwierdzi brak płatno ci lub dokonanie czę ciowej płatno ci z tytułu Obligacji 
w dniu jej wymagalno ci (lub inny dokument wykazujący wła ciwie brak płatno ci lub 
dokonanie czę ciowej płatno ci z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalno ci), a 
Obligatariusze będą dochodzić swoich praw bezpo rednio od źmitenta przy 
zastosowaniu wła ciwych rodków prawnych oraz procedury okre lonej w Warunkach 
Emisji. 

16.4 Agenci nie dokonują oceny korzy ci ani ryzyka inwestycji w Obligacje i nie ponoszą 

odpowiedzialno ci za adną stratę ani szkodę poniesioną przez Obligatariuszy w 
związku z nabyciem Obligacji. 

17. ZAWIADOMIENIA 

17.1 Wszelkie zawiadomienia (w tym tre ć protokołów zawierających Uchwały 
Zgromadzenia Obligatariuszy) kierowane będą do Obligatariusza przez podanie ich do 
publicznej wiadomo ci przez źmitenta poprzezŚ 

17.1.1 ich publikację na Stronie Internetowej źmitentaś lub 

17.1.2 zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym regulacjami ASO), w formie 
raportów bie ących (je eli źmitent jest zobowiązany do publikowania raportów 
bie ących na podstawie odrębnych przepisów). 

17.2 Wszelkie zawiadomienia kierowane do źmitenta będą uwa ane za doręczone, je eli 
zostały wysłane listem poleconym lub pocztą kurierską pod adres siedziby źmitenta 
oraz gdy podmiot wysyłający takie zawiadomienie otrzyma potwierdzenie jego 

doręczenia. 

17.3 W przypadku dokumentów sporządzonych w formie elektronicznej (podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), poprzez przesłanie wiadomo ci na adresy 

poczty elektronicznej Emitenta wskazane w punkcie 13.2.2 Warunków źmisji. 

18. OBOWI ZKI INŻORMACYJNź ORAZ MATźRIAŁY PRZźCHOWYWANź 

18.1 Sprawozdania Finansowe 

źmitent dostarczy Obligatariuszom poprzez publikację na Stronie Internetowej 

Emitenta: 

18.1.1 gdy tylko będą dostępne, lecz w ka dym wypadku nie pó niej ni  w terminie 
120 dni kalendarzowych od zakończenia ka dego roku obrotowego zbadane 
przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdania finansowe żrupy 
Kapitałowej za ten rok finansowy, wraz ze sprawozdaniem jednostkowym 

Emitenta; oraz 

18.1.2 gdy tylko będą dostępne, lecz w ka dym wypadku nie pó niej ni  w terminie 
90 dni kalendarzowych od zakończenia ka dego półrocza obrotowego 
zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdania 

finansowe żrupy Kapitałowej za to półrocze finansowe, wraz ze 
sprawozdaniem jednostkowym Emitenta, 
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przy czym, je eli z obowiązujących w danym czasie przepisów mających zastosowanie 
dla spółek, których akcje notowane są na rynku regulowanym żPW wynikają inne 
terminy przekazywania sprawozdań finansowych, źmitent dostarczy Obligatariuszom 
sprawozdania finansowe w terminach okre lonych zgodnie z tymi przepisami.  

18.2 wiadectwo Zgodno ci 

Z zastrze eniem postanowień zawartych w punkcie 12.2.6 Warunków źmisji, Emitent 

dostarczy Obligatariuszom poprzez publikację na Stronie Internetowej źmitenta 
wiadectwo Zgodno ci nie pó niej ni  w terminie 15 Dni Roboczych od Daty 

Przekazania Sprawozdań Żinansowych zawierające dane na Datę Obliczenia, którego 
dotyczy to wiadectwo Zgodno ci. 

18.3 Sprawozdanie z wykorzystania rodków  

źmitent będzie udostępniać w ciągu 15 Dni Roboczych od daty przekazania, zgodnie z 

postanowieniami punktu 18.1.1, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej za dany rok finansowy, (przy czym w przypadku pierwszego 

sprawozdania w ciągu 15 Dni Roboczych od daty przekazania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego żrupy Kapitałowej za rok finansowy 2021), poprzez 

publikację na Stronie Internetowej źmitenta, sprawozdanie z wykorzystania wpływów 
z emisji Obligacji i wpływu na rodowisko, przy czym takie sprawozdanie zostanie 
zweryfikowane niezale ną opinią ekspercką w zakresie zgodno ci z postanowieniami 
Green Bond Framework. Sprawozdanie z wykorzystania wpływów będzie 

weryfikowane przez niezale ną opinię ekspercką do momentu pełnej alokacji 
wpływów z emisji Obligacji.  

18.4 Informacje 

źmitent zawiadomi Obligatariuszy poprzez publikację na Stronie Internetowej 
źmitenta, o ka dym zdarzeniu stanowiącym Podstawę Skorzystania z Opcji 
Wcze niejszego Wykupu lub Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania (i 
ewentualnych działaniach podjętych w celu naprawy tego stanu rzeczy) niezwłocznie 
oraz nie pó niej ni  2 Dni Robocze po powzięciu wiadomo ci o jego wystąpieniu.  

18.5 Materiały Przechowywane 

źmitent będzie publikował Materiały Przechowywane na Stronie Internetowej 
źmitenta. Materiały Przechowywane przekazane przez źmitenta w postaci wydruków, 
do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z Obligacji znajdują się w 
siedzibie Agenta Dokumentacyjnego. 

19. NOTOWANIE OBLIGACJI NA ASO 

źmitent wprowadzi Obligacje do notowań na ASO w dniu wskazanym w punkcie 14 

Suplementu Emisyjnego. 
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ZAŁ CZNIK ń 

DO WARUNKÓW źMISJI OBLIżACJI 

SUPLEMENT EMISYJNY 

Niniejszy dokument stanowi suplement emisyjny do warunków emisji ("Warunki Emisji") 

Obligacji serii wskazanej w punkcie 1 poni ej, emitowanych przez Famur S.A. ("Emitent") w 

ramach programu emisji obligacji źmitenta, zgodnie z którym źmitent mo e dokonywać 
wielokrotnych emisji obligacji do łącznej warto ci nominalnej wyemitowanych i 
niewykupionych obligacji w wysoko ci 1.000.000.000 PLN (miliard złotych). 

Niniejszy dokument powinien być czytany łącznie z Warunkami źmisji i stanowi integralną 
czę ć Warunków źmisji danej serii Obligacji wraz ze wszystkimi załącznikami do Warunków 
źmisji, oraz w rozumieniu Ustawy o Obligacjach stanowi jednolity dokument sporządzony w 
Katowicach w dniu 12 pa dziernika 2021 roku. 

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie emisyjnym mają 
znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. 

SZCZźżÓŁOWź WARUNKI źMISJI OBLIżACJI 

1. Numer serii C 

2. Maksymalna liczba Obligacji 

proponowanych do nabycia w serii 

do 400.000 

3. Maksymalna łączna warto ć nominalna 
Obligacji 

do 400.000.000 PLN 

4. Warto ć nominalna jednej Obligacji 1.000 PLN 

5. Data Emisji 3 listopada 2021 roku 

6. Data Wykupu 3 listopada 2026 roku 

8. Daty Płatno ci Odsetek  

Numer Okresu 

Odsetkowego 

Data Ustalenia 

Praw 

Data Płatno ci Odsetek 
dla Okresu Odsetkowego 

wskazanego w Kolumnie 

1 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 

1 25 kwietnia 2022 

roku 

3 maja 2022 roku 
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2 25 pa dziernika 
2022 roku 

3 listopada 2022 roku 

3 24 kwietnia 2023 

roku 

3 maja 2023 roku 

4 25 pa dziernika 

2023 roku 

3 listopada 2023 roku 

5 24 kwietnia 2024 

roku 

3 maja 2024 roku 

6 24 pa dziernika 

2024 roku 

3 listopada 2024 roku 

7 24 kwietnia 2025 

roku 

3 maja 2025 roku 

8 24 pa dziernika 
2025 roku 

3 listopada 2025 roku 

9 23 kwietnia 2026 

roku 

3 maja 2026 roku 

10 26 pa dziernika 
2026 roku 

3 listopada 2026 roku 

 

9. Premia oraz dni realizacji Opcji Emitenta 

Wcze niejszego Wykupu 

 

Data Płatno ci Odsetek, w 
którym mo e być wykonana 

Opcja źmitenta Wcze niejszego 
Wykupu 

Premia (% warto ci nominalnej jednej 
Obligacji) 

3 maja 2023 roku 1,0% warto ci nominalnej jednej 
Obligacji 

3 listopada 2023 roku 0,75% warto ci nominalnej jednej 
Obligacji 

3 maja 2024 roku 0,5% warto ci nominalnej jednej 
Obligacji 

3 listopada 2024 roku 0,0% warto ci nominalnej jednej 
Obligacji 

3 maja 2025 roku 0,0% warto ci nominalnej jednej 
Obligacji 

3 listopada 2025 roku 0,0% warto ci nominalnej jednej 
Obligacji 
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3 maja 2026 roku 0,0% warto ci nominalnej jednej 
Obligacji 

 

   

10. Cel Emisji źmitent zobowiązuje się przeznaczyć 
wpływy z emisji Obligacji na 
bezpo rednie i po rednie 
finansowanie lub refinansowanie 

rozwoju, zakupu, budowy i 

eksploatacji Zielonych Projektów. 

11. Agent Dokumentacyjny 
Kancelaria notarialna Jacek Wojdyło 
Marcin Gregorczyk z siedzibą w 

Katowicach przy ul. Aleja 

Ro dzieńskiego 1A, 40-202 

Katowice 

12. Pierwsza Data Obliczenia okre lona dla 

Wska ników ŻinansowychŚ  
31 grudnia 2021 roku 

13. Termin na wprowadzenie Obligacji do ASO  W Dacie Emisji 

14. Mar a 
2,9% 

15. Okres Wła ciwego Depozytu 6-miesięcy 

 

_____________________________ 

Wystawiono – miejsce, data i podpis osoby  

upowa nionej do reprezentacji 
Famur S.A. 
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ZAŁ CZNIK 2 

ŹO WARUNKÓW źMISJI OBLIGACJI 

WZÓR ŹANIA ZWOŁANIA ZżROMAŹZźNIA OBLIżATARIUSZY 

ŹANIź ZWOŁANIA ZżROMAŹZźNIA OBLIżATARIUSZY 

 

Od:   [●] 

Do:  Famur S.A. 

Z kopią doŚ Santander Bank Polska Spółka Akcyjna., Bank Polska Kasa Opieki Spółka 
Akcyjna oraz Dom Maklerski Banku Ochrony rodowiska Spółka Akcyjna 

Dotyczy:  Obligacji serii C emitowanych przez Famur S.A. ("Emitent") na podstawie 

warunków emisji z dnia [●] roku ("Warunki Emisji"), w ramach programu 

emisji obligacji do kwoty 1.000.000.000 złotych. 

Szanowni Państwo, 

W związku z punktem 13.2 (Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy) Warunków źmisji, 
niniejszym składamy ądanie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Zgodnie z art. 50 ust. 3 Ustawy o Obligacjach wyja niamy, e [wskazać uzasadnienie ądania 
zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy] 

Niniejsze ądanie Zwołania ZO, składane jest w trybie punktu 13.2.2 Warunków źmisji. 

Wszelkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym pi mie mają 
znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. 

Z powa aniem, 
W imieniu [Obligatariuszy] 

Podpis: …….........……......... 

[osoby uprawnione do reprezentacji] 

Zał cznikŚ wiadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 Ustawy o Obrocie 
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ZAŁ CZNIK 3 

ŹO WARUNKÓW źMISJI OBLIżACJI 

WZÓR WIAŹźCTWA ZżOŹNO CI 

 

WIAŹźCTWO ZżOŹNO CI 

[MIźJSCOWO Ć], [DATA] 

Od:  Famur S.A. 

Do:   Obligatariusze Obligacji serii C 

Data:   [●] 

Dotyczy: Obligacji serii C emitowanych przez Famur S.A. (''Emitent'') na podstawie 

warunków emisji z dnia [●] roku (''Warunki Emisji''), w ramach programu 

emisji obligacji do kwoty 1.000.000.000 złotych. 

Odwołujemy się do Warunków źmisji. Niniejsze pismo jest wiadectwem Zgodno ci. 
Wszelkie terminy w niniejszym wiadectwie Zgodno ci pisane wielką literą, a 
niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. 

Potwierdzamy, e na dzień [●] roku wysoko ćŚ 

1. Wska nika Zadłu enia wynosi: [●], 

2. Wska nika Kapitalizacji wynosi: [●]. 

Wska nik 
Wzór 

wska nika 

Dane liczbowe 

w mln. PLN 

Warto ć 
wska nika 

Wska nik w 
wymaganym 

przedziale 

Wska nik 
Kapitalizacji 

   [tak]/[nie] 

Wska nik 
Zadłu enia 

   [tak]/[nie] 

 

 

Podpis: …….........……......... 

[osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta] 

  

Tomasz 

Mirosław 

Czajor

Elektronicznie 

podpisany przez Tomasz 

Mirosław Czajor 

Data: 2021.10.13 

08:43:58 +02'00'

Beata 

Zawiszows

ka

Elektronicznie 

podpisany przez 

Beata Zawiszowska 

Data: 2021.10.13 

11:42:29 +02'00'

Dokument podpisany przez Tomasz
Jakubowski
Data: 2021.10.13 13:06:52 CEST

Signature Not Verified
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ZAŁ CZNIK 5  
DźŻINICJź I OBJA NIźNIA SKRÓTÓW 

Wszelkie terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszej Nocie Informacyjnej mają 
znaczenie nadane im w Warunkach Emisji stanowiących załącznik do niniejszej Noty 
Informacyjnej. 

"Agent Kalkulacyjny" oznacza Santander Bank Polska S.A. 

"Alternatywna Stopa Bazowa" oznacza każdy wskaźnik referencyjny (w rozumieniu 

nadanym temu terminowi w art. 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia BMR) przyjęty w miejsce Stopy 
Bazowej zgodnie z postanowieniami punktów 4.4.5 – 4.4.14 Warunków Emisji. 

"ASO " oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez GPW. 

"Certyfikat Rezydencji" oznacza certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy 
o PDOP lub art. 29 ust. 2 Ustawy o PDOF. 

"Data Emisji" oznacza datę wskazaną w punkcie 5 Suplementu Emisyjnego. 

"Data Płatno ci Odsetek" oznacza każdy z dni określonych w punkcie 8 Suplementu 

Emisyjnego. 

"Data Przekazania Sprawozdań Żinansowych" oznacza dzień, w którym Emitent, zgodnie z 
postanowieniami punktu 18.1 Warunków Emisji, dokonał przekazania Obligatariuszom 
odpowiednio rocznych lub śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy 
Kapitałowej zawierających poziom Wskaźników Finansowych. 

"Data Ustalenia Praw" oznacza 6 (szósty) Dzień Roboczy przed daną Datą Płatności Kwoty 
do Zapłaty lub inny najbliższy dzień przed Datą Płatności Kwoty do Zapłaty, który zgodnie z 
regulacjami KDPW jest uważany za dzień, w którym zostaje określony stan posiadania 
Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z 
tytułu Obligacji w Dacie Płatności Kwoty do Zapłaty, z zastrzeżeniem, że:  

(a) uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, które spełniane są po Dacie 
Wykupu, ustala się każdorazowo według stanu na 2 (drugi) Dzień Roboczy po dniu, w 
którym kwota świadczenia została przekazana KDPW; 

(b) w przypadkach wskazanych w punkcie 7.1.3 Warunków Emisji za Datę Ustalenia Praw 
uznaje się odpowiednio dzień otwarcia likwidacji, połączenia, podziału lub 
przekształcenia, o którym mowa w tym punkcie; lub 

(c) w przypadkach wskazanych w punkcie 8.1 Warunków Emisji za Datę Ustalenia Praw 
uznaje się Datę Wcześniejszego Wykupu. 

"Data Ustalenia Stopy Procentowej" oznacza dzień przypadający na 3 Dni Robocze przed 
pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa. 

"Data Wcze niejszego Wykupu" oznacza dzień, w którym Obligacje staną się wymagalne 
przed Datą Wykupu, a który jest wskazany w punktach 7.2.1, 8.2.1 oraz 8.3.4 Warunków Emisji. 

"Data Wykupu" oznacza dzień określony w punkcie 6 Suplementu Emisyjnego. 
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"Dzień Roboczy" oznacza dzień określony przez KDPW jako dzień roboczy. 

"Emitent" oznacza Famur S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 

Katowice, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w 
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000048716, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6340126246 oraz REGON: 
270641528, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.747.632,12 PLN. 

"GPW" oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

"GPW Benchmark" oznacza GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. 

"Green Bond Framework" oznacza dokument Green Bond Framework z września 2021 
dostępny na stronie internetowej Emitenta, zweryfikowany w formie niezależnej opinii 

eksperckiej. 

"Grupa Kapitałowa" oznacza Emitenta oraz podmioty objęte konsolidacją z Emitentem 
zgodnie z MSSF. 

"KDPW" oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

"KNF" oznacza Komisję Nadzoru Finansowego. 

"Kodeks Postępowania Cywilnego" oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1575, ze zmianami). 

"Korekta" oznacza, w odniesieniu do Obligacji, wartość lub metodę obliczania lub określania 
takiej wartości, która jest stosowana, aby ograniczyć ekonomiczne skutki wynikające z 
zastąpienia Stopy Bazowej Alternatywną Stopą Bazową, wyznaczona zgodnie z 
postanowieniami punktu 4.4.10 Warunków Emisji.  

"KWK" oznacza kopalnię węgla kamiennego.  

"Kwota do Zapłaty" oznacza kwotę równą wartości Należności Głównej, Kwoty Odsetek lub 
Premii, którą Emitent jest zobowiązany zapłacić Obligatariuszowi zgodnie z Warunkami 

Emisji. 

"Kwota Odsetek" oznacza kwotę odsetek należną Obligatariuszowi z tytułu posiadanych przez 
niego Obligacji. 

"Mar a" oznacza marżę określoną w punkcie 15 Suplementu Emisyjnego, naliczaną w skali 
roku. 

"Maksymalna Kwota Programu" oznacza 1.000.000.000 PLN 

"Nale no ć żłówna" oznacza w odniesieniu do jednej Obligacji kwotę odpowiadającą jej 
wartości nominalnej. 

"Nota Informacyjna" oznacza niniejszą notę informacyjną przygotowaną na potrzeby 

wprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO, zgodnie z regulacjami ASO. 
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"Obligacje" oznacza do 400.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C 

o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, wyemitowane przez Emitenta na podstawie 
Warunków Emisji.  

"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.  

"Okres Odsetkowy" oznacza okres od Daty Emisji wskazanej w punkcie 5 Suplementu 

Emisyjnego (włącznie) do pierwszej Daty Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz 
każdy następny okres trwający od poprzedniej Daty Płatności Odsetek (włącznie) do następnej 
Daty Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni Okres 
Odsetkowy może się okazać krótszy ze względu na dokonanie wcześniejszego wykupu 
Obligacji zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji. 

"Opcja źmitenta Wcze niejszego Wykupu" oznacza prawo Emitenta do dokonania wykupu 

Obligacji przed Datą Wykupu, na zasadach określonych w punkcie 7.2 (Wcześniejszy Wykup 
Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)) Warunków Emisji. 

"Opcja Wcze niejszego Wykupu" ma znaczenie nadane w punkcie 8.1.3 Warunków Emisji. 

"OZE" oznacza odnawialne źródła energii. 

"Papiery Dłu ne" oznaczają obligacje, weksle lub inne podobne do nich papiery wartościowe 
lub instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, które emitowane są zgodnie z jakimkolwiek 
prawem w celu pozyskania środków finansowych (przy czym dla uniknięcia wątpliwości, 
weksle stanowiące zabezpieczenie transakcji handlowych nie będą traktowane jak Papiery 
Dłużne). 

"PG" oznacza przedsiębiorstwo górnicze.  

"Podmiot Prowadz cy Rachunek" oznacza podmiot prowadzący Rachunek Papierów 
Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zarejestrowane są Obligacje. 

"Podmiot Wyznaczaj cy" oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski 
lub organizację branżową, grupę roboczą lub komitet, który wskazała Komisja Nadzoru 

Finansowego lub Narodowy Bank Polski i która zajmuje się przygotowaniem propozycji 
zastąpienia WIBOR. 

"Podstawa Skorzystania z Opcji Wcze niejszego Wykupu" oznacza każde ze zdarzeń 
wskazanych w punkcie 10 (Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu) 

Warunków Emisji. 

"Prawo Restrukturyzacyjne" oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 roku prawo 

restrukturyzacyjne. 

"Prawo Upadło ciowe" oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe. 

"Premia" oznacza premię z tytułu realizacji Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu, 
określoną w punkcie 9 Suplementu Emisyjnego. 
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"Program Emisji" oznacza program emisji obligacji Emitenta, zgodnie z którym Emitent może 
dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i 
niewykupionych obligacji w wysokości 1.000.000.000 PLN. 

"Propozycja Nabycia Obligacji" oznacza propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w art. 
34 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. 

"Przypadek Niewypełnienia Zobowi zania" oznacza każde ze zdarzeń wskazanych w 
punkcie 9 (Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania) Warunków Emisji. 

"PV" oznacza fotowoltaikę. 

"Rachunek Papierów Warto ciowych" oznacza rachunek papierów wartościowych w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie. 

"Rachunek Zbiorczy" oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie. 

"Regulamin ASO" oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, 
w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. 

zm. 

"Rozporz dzenie BMR" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki 
referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników 
funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 596/2014. 

"Rozporz dzenie MAR" oznacza Market Abuse Regulation - Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku 
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

"Rozporz dzenie Prospektowe" oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany 
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na 
rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. 

"Stopa Bazowa" oznacza stopę bazową ustaloną zgodnie z punktem 4.4 (Ustalenie Stopy 

Procentowej) Warunków Emisji. 

"Stopa Procentowa" oznacza zmienną stopę procentową obliczaną zgodnie z postanowieniami 
punktu 4.4 (Ustalenie Stopy Procentowej) Warunków Emisji, według której naliczana będzie 
Kwota Odsetek. 

"Strona Internetowa Emitenta" oznacza stronę internetową Emitenta znajdującą się pod 
adresem https://famur.com/. 

"Suplement Emisyjny" oznacza suplement emisyjny stanowiący załącznik 1 do Warunków 
Emisji. 

"Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy" oznacza uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy 
ważnie podjętą zgodnie z Warunkami Emisji i Ustawą o Obligacjach. 
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"Umowa Restrukturyzacyjna" oznacza umowę z dnia 1 grudnia 2016 roku która została 
zawarta przez, między innymi, Kopex S.A. 

"Uprawnieni Obligatariusze" ma znaczenie nadane w punkcie 13.2.1 Warunków Emisji. 

"Ustawa o Obligacjach" oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. 

"Ustawa o Obrocie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi. 

"Ustawa o Ofercie" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych. 

"Ustawa o OZE" oznacza ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. 

"Ustawa o PDOF" oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

"Ustawa o PDOP" oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych. 

"Ustawa Prawo Zamówień Publicznych" oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo 
zamówień publicznych. 

"Ustawa o Rachunkowo ci" oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

"Warunki Emisji" oznacza warunki emisji z dnia 13 października roku, mające zastosowanie 
do Obligacji. 

"WNP" oznacza Wspólnotę Niepodległych Państw będącą ugrupowaniem integracyjnym 
zrzeszającym 10 państw: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, 
Rosję, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.  

"Wska nik Zadłu enia" ma znaczenie nadane w Warunkach Emisji. 

"Wska niki Żinansowe" ma znaczenie nadane w Warunkach Emisji. 

"Zawiadomienie o Wcze niejszym Wykupie" ma znaczenie nadane w punkcie 8.3.1 

Warunków Emisji. 

"Zdarzenie Skutkuj ce Zast pieniem Stopy Bazowej" oznacza jedno z następujących 
zdarzeń:  

(a) Administrator Stopy Bazowej ogłosi, że zaprzestał lub zaprzestanie 
publikowania Stopy Bazowej trwale lub na czas nieoznaczony, pod warunkiem, 

że w momencie takiego ogłoszenia nie ma następcy Administratora Stopy 
Bazowej, który kontynuowałby publikowanie Stopy Bazowej;  

(b) Administrator Stopy Bazowej, Komisja Nadzoru Finansowego lub właściwy sąd 
ogłosi, że Administrator Stopy Bazowej jest niewypłacalny, zostało wobec 
niego otworzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub 
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ogłoszono jego upadłość lub restrukturyzację, pod warunkiem, że w momencie 
takiego ogłoszenia nie ma następcy Administratora Stopy Bazowej, który będzie 
kontynuował publikowanie Stopy Bazowej;  

(c) nastąpi likwidacja Administratora Stopy Bazowej, pod warunkiem, że na dzień 
likwidacji nie został wyznaczony następca Administratora Stopy Bazowej, który 
będzie kontynuował publikowanie Stopy Bazowej;  

(d) Administratorowi Stopy Bazowej cofnięto lub zawieszono zezwolenie lub 
rejestrację dla opracowywania Stopy Bazowej, wskutek czego banki w Polsce 

nie mogą stosować Stopy Bazowej, pod warunkiem, że na dzień takiego 
cofnięcia lub zawieszenia nie został wyznaczony następca Administratora Stopy 
Bazowej, który będzie kontynuował publikowanie Stopy Bazowej; lub  

(e) Stopa Bazowa nie jest publikowana przez Administratora Stopy Bazowej przez 

co najmniej sześć miesięcy.  

"Zielone Po yczki" ma znaczenie nadane w Warunkach Emisji. 

"Zielone Projekty" ma znaczenie nadane w Warunkach Emisji. 

"Zielone Wspólne Przedsięwzięcia" ma znaczenie nadane w Warunkach Emisji. 

"Zgromadzenia Obligatariuszy" oznacza reprezentację ogółu Obligatariuszy uprawnionych z 

Obligacji, przeprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach Emisji i Ustawie o 

Obligacjach. 

" danie Wcze niejszego Wykupu" ma znaczenie nadane w punkcie 8.2.1 Warunków Emisji. 
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