
 

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. 
 
 
 
 
Komisja Nadzoru Finansowego 
Giełda Papierów Warto ściowych S.A. 
Polska Agencja Prasowa S.A. 
 
 
Temat:   
Emisja obligacji 
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
 
RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2010 
 
Zarząd Paged S.A. (dalej zwanej „Spółką” lub „Emitentem”), działając na podstawie §5 
ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 
8 września 2010 r. podjął uchwałę nr 346/10 w sprawie Programu emisji obligacji Spółki, 
zaś w dniu 17 września 2010 r. podjął uchwałę nr 347/10 w sprawie emisji obligacji. 
Niniejszym Zarząd Paged S.A. publikuje parametry emisji obligacji I serii, oznaczonej 
jako seria PGD0913: 

 
1. Cel emisji obligacji 

 
Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na następujące cele: 
− nowe akwizycje, 
− rozwój i modernizację istniejącego przedsiębiorstwa, 
− restrukturyzację istniejącego zadłużenia, 
− inne cele. 
 
Sposób alokacji pozyskanych środków pomiędzy powyższe cele, uzależniony będzie od 
możliwości pozyskania finansowania na realizację poszczególnych projektów 
inwestycyjnych. 
 
W okresie począwszy od trzeciego kwartału 2010 roku do końca 2011 roku, Emitent 
zamierza zrealizować następujące wydatki inwestycyjne związane z prowadzonymi 
projektami: 



 

1) akwizycja spółki pod firmą Fabryka „Sklejka-Pisz” S.A. z siedzibą w Piszu - nabycie 
pakietu 85% akcji tej spółki za cenę 65.100.000 złotych oraz podwyższenie kapitału 
zakładowego tej spółki o kwotę 10.000.000 złotych do końca 2011 roku; 

2) inwestycje odtworzeniowe w spółce zależnej „Paged-Sklejka” S.A. z siedzibą w 
Morągu w kwocie 4.000.000 złotych w 2011 roku, 

3)  modernizacja istniejącego przedsiębiorstwa w spółce zależnej Paged Meble S.A. z 
siedzibą w Jasienicy o wartości od 20.000.000 zł do 25.000.000 złotych, 

4) inwestycje w rozwój segmentu handlowego Grupy Paged – do kwoty 5.000.000 
złotych, 

5) inwestycja w projekt mający na celu zabezpieczenie surowca drzewnego – 
potencjalne partnerstwo ze spółkami z krajów wschodnich – szacowana skala 
projektu od 15.000.000 do 40.000.000 złotych. 

 
Przewiduje się, iż w przypadku występowania okresowych nadwyżek płynności, do 
czasu realizacji projektów inwestycyjnych, Spółka będzie alokowała pozyskane środki 
pieniężne w krótkoterminowe papiery wartościowe w celu zapewnienia minimalnego 
zwrotu na poziomie kosztu pozyskanego kapitału. 
 
2. Rodzaj emitowanych obligacji 
 
Obligacje na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.  
 
Obligacje emitowane są w Dacie Emisji przypadającej na dzień 27 września 2010. 
Miejscem emisji obligacji jest Warszawa. Obligacje mają numery od 000 001 do 070 
000. Obligacje są niezabezpieczone. Obligacje nie zostaną zaoferowane inwestorom w 
drodze oferty publicznej. Po wyemitowaniu Obligacji Emitent wprowadzi Obligacje do 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez spółkę BondSpot S.A z 
siedzibą w Warszawie.  

 
3. Wielko ść Emisji 

 
Emisja Obligacji I Serii (oznaczonej jako seria PGD0913) obejmuje nie więcej niż 70.000 
obligacji, o łącznej wartości nie większej niż 70.000.000 złotych. Zarząd Emitenta nie 
określił progu emisji I serii obligacji, tj. minimalnej liczby obligacji, których 
subskrybowanie będzie wymagane dla dojścia emisji do skutku. Intencją Emitenta jest 
jednak dokonanie Emisji nie mniejszej niż 50.000 obligacji, o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 50.000.000 złotych. 
 
Na mocy podjętych Uchwał, Emitent w ramach Programu Emisji Obligacji zamierza 
wyemitować łącznie w latach 2010-2011 od 50.000 do 150.000 Obligacji, o łącznej 
wartości nominalnej od 50.000.000 złotych do 150.000.000 złotych. 
 
Emisje kolejnych serii Obligacji mają charakter warunkowy. Emitent uzależnia ich 
dokonanie głównie od potrzeb pożyczkowych Spółki, związanych z projektami 
inwestycyjnymi oraz potrzebami dotyczącymi refinansowania istniejącego zadłużenia, a 
także od możliwości pozyskania finansowania w innej formie. 



 

4. Warto ść nominalna i cena emisyjna obligacji 
 
Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000 złotych. Cena emisyjna obligacji jest 
równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 złotych. 
 
5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji 

 
Warunki wykupu obligacji 
 
Dniem Wykupu Obligacji jest 27 września 2013 roku. 
 
Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w Dacie Wykupu kwoty pieniężnej 
odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. 
 
Warunki wypłaty oprocentowania obligacji 
 
Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej Obligacji są naliczane od 
Daty Emisji (włącznie) i płatne w każdej Dacie Wypłaty Odsetek. Ostatnim dniem 
naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup Obligacji. 
 
Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o Stopę 
Procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego Okresu 
Odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość zostanie ustalona w trakcie 
budowy księgi popytu. 
 
WIBOR6M dla potrzeb ustalenia Stopy Procentowej na dany okres odsetkowy 
przyjmowany jest z dnia przypadającego na trzy dni robocze (z godziny 11:00) przez 
pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, za który mają być naliczone Odsetki. 
  
Odsetki naliczane według Stopy Procentowej od jednej Obligacji za dany Okres 
Odsetkowy obliczane będą według następującej formuły: 
 

    
 

gdzie: 
− Ki oznacza kwotę odsetek za dany Okres Odsetkowy przypadającą na 

jedną Obligację 
− N oznacza wartość nominalną jednej Obligacji 
− Oi oznacza Stopę Procentową obowiązującą w danym Okresie 

Odsetkowym 
− Di oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym 
− R oznacza 365 dni 

 
po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 grosza (przy czym pół grosza będzie 
zaokrąglone w górę). 



 

Warunki wcze śniejszego wykupu obligacji 
 
Każdemu obligatariuszowi przysługuje prawo wystąpienia do Emitenta z pisemnym 
żądaniem wcześniejszego wykupu obligacji serii PGD0913, zgodnie z którym należące 
do tego Obligatariusza Obligacje stają się: 

(i) natychmiast wymagalne i płatne, jeżeli wystąpił tzw. przypadek naruszenia 
opisany poniżej; 

(ii) wymagalne i płatne po upływie jednego dnia roboczego od dnia 
dostarczenia żądania wcześniejszego wykupu, jeżeli wystąpił tzw. 
przypadek naruszenia opisany poniżej. 

 
Po otrzymaniu żądania wcześniejszego wykupu Emitent zapłaci obligatariuszowi kwotę 
równą wartości nominalnej obligacji powiększonej o kwotę odsetek narosłą do daty 
wykupu obligacji. 
 
Za przypadek naruszenia będzie uważane wystąpienie któregokolwiek z wymienionych 
poniżej zdarzeń: 

1) niedokonanie płatności - nie zostanie dokonana jakakolwiek płatność z tytułu 
obligacji, 

2) likwidacja Emitenta - w stosunku do Emitenta zostanie otwarte postępowanie 
likwidacyjne, 

3) naruszenie innych zobowiązań finansowych: 
(a) jakiekolwiek zadłużenie finansowe Emitenta (zdefiniowane szczegółowo w 

Warunkach emisji obligacji) stanie się wymagalne w wyniku wystąpienia 
przypadku naruszenia (jakkolwiek zdefiniowanego) określonego w 
warunkach udzielenia tego zadłużenie finansowego; 

(b) Emitent nie spłaci jakiegokolwiek zadłużenia finansowego (innego niż 
zadłużenie z tytułu obligacji) w terminie jego płatności, z zastrzeżeniem, że 
zdarzenie takie nie będzie stanowiło przypadku naruszenia jeśli będzie 
dotyczyło łącznej kwoty nie większej niż równowartość 20.000.000 zł. 

4) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej - Emitent zaprzestanie 
prowadzenia działalności gospodarczej lub działalność oznaczona w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności kodem PKD 46.73.Z przestanie być głównym 
przedmiotem działalności gospodarczej Emitenta. 

5) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
(a) jakakolwiek osoba, która posiada w stosunku do Emitenta wymagalną 

wierzytelność na kwotę nie niższą niż równowartość 20.000.000 zł: 
1. złoży wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku 

Emitenta; lub 
2. złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością 

zawarcia układu, 
chyba że taki wniosek jest bezzasadny i w terminie dwóch tygodni od 
dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku podejmie 
czynności mające doprowadzić do odrzucenia lub oddalenia takiego 
wniosku, a odrzucenie lub oddalenie takiego wniosku nastąpi w 
terminie 120 dni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim 
wniosku (przy czym postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu 



 

wniosku nie musi być prawomocne). Przypadek naruszenia, o którym 
mowa w niniejszym punkcie, zaistnieje dopiero po upływie terminów 
wskazanych w zdaniu poprzedzającym. 

(b) Emitent złoży oświadczenie o wszczęciu w stosunku do niego 
postępowania naprawczego. 

(c) Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta. 
6) postępowanie wierzycieli - w odniesieniu do składników majątkowych Emitenta o 

wartości stanowiącej co najmniej 10% wartości aktywów majątkowych Emitenta 
wskazanej w ostatnim zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Emitenta nastąpiło zajęcie lub została skierowana egzekucja, która 
nie została umorzona lub uchylona w ciągu 30 dni, a w razie wniesienia środka 
zaskarżenia nie została wstrzymana do czasu rozpatrzenia tego środka 
zaskarżenia. 

7) wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym - Akcje Emitenta 
zostaną wycofane lub wykluczone z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

8) naruszenie wskaźników finansowych: 
(a) dopóki jakiekolwiek obligacje pozostają niewykupione, relacja zadłużenia 

finansowego netto do kapitałów własnych (oba pojęcia zostały 
zdefiniowane szczegółowo w Warunkach emisji obligacji) będzie wyższa 
niż 1,6. 

(b) dopóki jakiekolwiek obligacje pozostają niewykupione, relacja zadłużenia 
finansowego Grupy Paged do EBITDA będzie wyższa niż: 
− 4,0 w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. (uwzględniając ten dzień); lub 
− 3,0 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. (uwzględniając ten dzień). 

(c) wskaźniki finansowe o których mowa w punktach (a) i (b) będą ustalane na 
podstawie rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań 
Emitenta, przy czym pierwszym sprawozdaniem będącym podstawą do 
ustalenia tych wskaźników finansowych będzie skonsolidowane roczne 
sprawozdanie finansowe Emitenta za 2010 rok, przy czym, jeżeli w 2010 
roku dojdzie do przejęcia przez Emitenta spółki Fabryka „Sklejka-Pisz” 
S.A., podstawą ustalenia tych wskaźników po przejęciu będzie 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma, wskazujące sytuację 
finansową Grupy Paged po przejęciu Fabryki „Sklejka-Pisz” S.A. 

 
Płatno ści 
 
Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz 
podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych zgodnie z odpowiednimi 
regulacjami KDPW i podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych. 
 
Odsetki będą wypłacane tym Obligatariuszom, którzy będą posiadali Obligacje na 
koniec Daty Ustalenia Praw. Za Dzień Ustalenia Praw oznacza się datę przypadającą 
sześć Dni Roboczych przed danym dniem wymagalności każdego ze świadczeń 
wynikających z Obligacji, lub odpowiednio inną datę w przypadku zmiany regulacji 
KDPW w zakresie wymagań dotyczących ustalenia Daty Ustalenia Praw. 
 



 

Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu Obligacji, przypada na 
dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym 
po tym dniu, a Obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten 
okres. 
 
Poniższa tabela określa Daty Ustalenia Praw oraz Daty Wypłaty Odsetek dla 
poszczególnych okresów odsetkowych: 
 

 
 
6. Wysoko ść i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie p odmiotu 

udzielaj ącego zabezpieczenia 
 

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 
 
7. Warto ść zaciągni ętych zobowi ązań na ostatni dzie ń kwartału poprzedzaj ącego 

udost ępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształt owania si ę 
zobowi ązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji pro ponowanych 
do nabycia. 
 

Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia 
Obligacji / Dokumentu Informacyjnego, tj. na dzień 30 czerwca 2010 roku, łączna 
wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta (na poziomie 
skonsolidowanym) wynosiła ok. 122.744 tys. (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony 
siedemset czterdzieści cztery tysiące) złotych. Na kwotę tą składają się zobowiązania 
finansowe wynikające z umów kredytowych i pożyczek, umów leasingowych i 
factoringowych, oraz zawartych instrumentów pochodnych. Na koniec 2010 roku 
przewidywany poziom zadłużenia finansowego wyniesie ok. 210.000 tys. (słownie: 
dwieście dziesięć milionów) złotych. Intencją Emitenta w najbliższych latach jest 
utrzymanie poziomu wskaźników zadłużenia finansowego netto na poziomie nie 
przekraczającym 1,6 wartości kapitałów własnych. Emitent przewiduje, że do czasu 
całkowitego wykupu Obligacji, perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta 
wyniosą na Dzień Wykupu, uwzględniając zadłużenie wynikające z obligacji, łącznie do 
150.000 tys. (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych. 
 



 

8. Dane umo żliwiaj ące potencjalnym nabywcom obligacji orientacj ę w efektach 
przedsi ęwzięcia, które ma by ć sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolno ść 
emitenta do wywi ązywania si ę z zobowi ązań wynikaj ących z obligacji, je żeli 
przedsi ęwzięcie jest okre ślone. 

 
Zarząd Paged S.A. zakłada, iż realizacja inwestycji wskazanych w punkcie 1. Cele 
Emisji obligacji, przyczyni się do zwiększenia skali działalności, znacznej poprawy 
rentowności oraz wzrostu zdolności Grupy Paged do generowania gotówki operacyjnej 
w przyszłych okresach. 
 
Emitent przewiduje, iż na potrzeby obsługi oraz wykupu Obligacji może pozyskać środki 
z następujących źródeł własnych: 

� Nadwyżek gotówkowych generowanych z działalności operacyjnej Spółek 
� Dezinwestycji spółek / segmentów biznesowych 
� Emisji Akcji Grupy Sklejkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
� Sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych Spółki (łączna wartość > 60 mln PLN) 
� Sprzedaży nieruchomości Spółki przy ul. Mineralnej 7 w Warszawie (wartość nie 

mniejsza niż 12 mln PLN)  
  
9. Zasady przeliczania warto ści świadczenia niepieni ężnego na świadczenie 

pieni ężne 
 
Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne. 

 
10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy za stawu lub hipoteki, jako 

zabezpieczenia wierzytelno ści wynikaj ących z obligacji - wycena przedmiotu 
zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego bi egłego. 

 
Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 

 
11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcj e – dodatkowo: a) liczba 

głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przys ługiwałaby z obj ętych 
akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich 
wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na  walnym zgromadzeniu 
emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamia na wszystkich 
wyemitowanych obligacji. 

 
Nie dotyczy. 

 
12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwsze ństwa - dodatkowo: a) liczba 

akcji przypadaj ących na jedn ą obligacj ę, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej 
ustalenia, c) terminy, od których przysługuj ą i wygasaj ą prawa obligatariuszy 
do nabycia tych akcji.  
 

Nie dotyczy. 


