
Nota informacyjna dla dłu żnych instrumentów finansowych emitowanych przez 
MCI Management Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie przy 
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (sporz ądzana przez emitenta, którego inne 
instrumenty finansowe s ą przedmiotem obrotu na krajowym rynku 
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu org anizowanym przez 
Giełdę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.) 
 
 
1. Cel emisji dłu żnych instrumentów finansowych   
 
Cel emisji nie został określony.  
 
2. Określenie rodzaju emitowanych dłu żnych instrumentów finansowych 
 
Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej. 
 
3. Wielko ść emisji 
 
Warunki emisji przewidywały emisję do 75.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 
do 75.000.000 zł. W dniu 31 marca 2011 r. Zarząd MCI Management S.A. dokonał 
przydziału łącznie 35.350 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii F na łączną kwotę 
35.350.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
 
4. Wartość nominalna i cena emisyjna dłu żnych instrumentów finansowych lub 

sposób jej ustalenia 
 
Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 zł; cena emisyjna jednej obligacji jest 
równa wartości nominalnej jednej obligacji. 
 
5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłu żnych instrumentów 

finansowych 
 

5.1. Warunki wykupu dłużnych instrumentów finansowych 
 
Dniem wykupu obligacji jest 31 marca 2014 r. W związku z wykupem obligacji, 
obligatariuszom zostanie wypłacona Kwota główna, odpowiadająca wartości nominalnej 
obligacji. Kwota główna będzie wypłacona tym obligatariuszom, którzy w dniu ustalenia praw 
do Kwoty głównej, na rachunkach papierów wartościowych będą posiadać zapisane 
obligacje. Wypłata Kwoty głównej dokonana zostanie przez Emitenta za pośrednictwem 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dniem ustalenia praw do kwoty głównej 
będzie dzień 21 marca 2014 r. W dniu wykupu, Emitent postawi do dyspozycji Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. kwotę świadczenia tytułem wypłaty Kwoty głównej. 
 
Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy suma wszystkich zobowiązań grupy 
kapitałowej Emitenta wykazana w zatwierdzonym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym grupy kapitałowej Emitenta lub w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym za pierwsze półrocze grupy kapitałowej Emitenta wzrośnie do poziomu co 
najmniej 50% sumy aktywów grupy kapitałowej Emitenta wykazanych w takim sprawozdaniu, 
na żądanie Obligatariusza zgłoszone Emitentowi, Emitent dokona wcześniejszego wykupu 
Obligacji od Obligatariusza. Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu wszystkich 
bądź części posiadanych przez niego Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji dokonywany 
będzie z zastrzeżeniem odpowiednich regulacji obowiązujących w KDPW w tym zakresie. 
Emitent opublikuje na swojej stronie internetowej szczegółowe zasady dokonywania 
wcześniejszego wykupu Obligacji, w tym m.in. listę informacji, jakie powinny zostać 



przekazane Emitentowi przez Obligatariusza w przypadku realizacji uprawnienia do 
wcześniejszego wykupu Obligacji lub formularz oświadczenia Obligatariusza o żądaniu 
dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji. Obligatariusz wykonuje swoje uprawnienie 
poprzez przekazanie Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu Obligacji tego 
Obligatariusza, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierającego informacje 
niezbędne do przeprowadzenia wcześniejszego wykupu Obligacji, w tym podając liczbę 
Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi, oraz wymagane przepisami prawa oraz 
regulacjami obowiązującymi w KDPW. Po otrzymaniu żądania wcześniejszego wykupu 
Obligacji spełniającego wszystkie wymagane warunki, Emitent dokona wcześniejszego 
wykupu Obligacji wskazanych w takim żądaniu, między innymi poprzez podjęcie 
odpowiednich czynności mających na celu wyrejestrowanie Obligacji z depozytu papierów 
wartościowych. Przeprowadzenie wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać dokonane 
za pośrednictwem KDPW, jeżeli Emitent tak postanowi, zgodnie z regulacjami 
obowiązującymi w KDPW. Wcześniejszy wykup Obligacji odbędzie się poprzez zapłatę 
wartości nominalnej Obligacji powiększonej o oprocentowanie naliczone za każdy dzień 
Okresu Odsetkowego w którym Emitent otrzymał żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji 
do dnia otrzymania tego żądania przez Emitenta. Emitent dokona wypłaty środków 
pieniężnych z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji w terminie 60 dni od dnia otrzymania 
od Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, z zastrzeżeniem regulacji 
obowiązujących w KDPW. Obligatariuszowi, który zażądał wcześniejszego wykupu Obligacji 
nie przysługuje prawo do wypłaty Kwoty Głównej w odniesieniu do Obligacji podlegających 
wcześniejszemu wykupowi. Obligatariusz może złożyć Emitentowi żądanie wcześniejszego 
wykupu na zasadach określonych powyżej, najwcześniej w dniu przekazania do publicznej 
wiadomości zatwierdzonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej Emitenta lub odpowiednio śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za pierwsze półrocze grupy kapitałowej Emitenta, w którym suma wszystkich 
zobowiązań grupy kapitałowej Emitenta będzie stanowić co najmniej 50% sumy aktywów 
grupy kapitałowej Emitenta wykazanych w takim sprawozdaniu. Obligatariusz może złożyć 
Emitentowi żądanie wcześniejszego wykupu, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, 
w którym zostanie przekazane do publicznej wiadomości, pierwsze z następujących: (i) 
zatwierdzone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emitenta 
lub (ii) śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze grupy 
kapitałowej Emitenta, w którym suma wszystkich zobowiązań grupy kapitałowej Emitenta 
będzie stanowić mniej niż 50% sumy aktywów grupy kapitałowej Emitenta wykazanych 
w takim sprawozdaniu, lecz w każdym przypadku nie później niż na 60 dni przed dniem 
21 marca 2014 r. Żądania, które Emitent otrzyma bez zachowania terminów określonych 
powyżej, będą traktowane jako nieważne i nie wywołają żadnych skutków prawnych. 
 

5.2. Warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych 
 
Obligacje będą oprocentowane w oparciu o zmienną stopę procentową, począwszy od daty 
przydziału, według stawki bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę równą 400 punktów 
bazowych, w Okresach Odsetkowych określonych w tabeli poniżej. WIBOR 6M dla potrzeb 
ustalenia stopy procentowej na dany Okres Odsetkowy przyjmowany jest z dnia 
przypadającego na trzy Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, za który 
mają być naliczone Odsetki. W Okresie Odsetkowym Odsetki będą naliczane w ten sposób, 
że na trzy dni robocze przed pierwszym dniem danego Okresu Odsetkowego, Emitent, lub 
podmiot upoważniony przez Emitenta, oblicza Odsetki od jednej Obligacji za dany Okres 
Odsetkowy według następującej formuły: 
 
 

K =  365

** LON



 

Gdzie dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż: 

� rok ma 365 dni, 

� K - oznacza kwotę odsetek za dany okres odsetkowy, 

� L - oznacza liczbę dni w tym okresie odsetkowym, 

� N - oznacza wartość nominalną jednej obligacji, 

� O - oznacza stopę procentową 
 
Odsetki będą wypłacane tym obligatariuszom, którzy w dniu ustalenia praw do odsetek, na 
rachunkach papierów wartościowych będą posiadać zapisane obligacje. Wypłata odsetek 
dokonywana będzie przez Emitenta za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest dzień, w którym określony 
zostaje stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania 
odsetek. Dniem płatności odsetek jest dzień, w którym Emitent postawi do dyspozycji KDPW 
kwotę świadczenia tytułem wypłaty odsetek. Poniższa tabela określa okresy odsetkowe, dni 
ustalenia prawa do odsetek za dany okres odsetkowy oraz dni płatności odsetek za dany 
okres odsetkowy: 

 
Numer 
Okresu 
Odsetkowego 

 

Pierwszy dzień danego 
Okresu Odsetkowego 

Ostatni dzień danego 
Okresu Odsetkowego 

Liczba Dni (L) 
w danym 
Okresie 
Odsetkowym 

Dzień Ustalenia Prawa 
do Odsetek 

Dzień Płatności Odsetek 

1 2011-04-01 Pt 2011-09-30 Pt 183 2011-09-22 Cz 2011-09-30 Pt 

2 2011-10-01 So 2012-03-31 So 183 2012-03-23 Pt 2012-04-02 Pn 

3 2012-04-01 Nd 2012-09-30 Nd 183 2012-09-21 Pt 2012-10-01 Pn 

4 2012-10-01 Pn 2013-03-31 Nd 182 2013-03-22 Pt 2013-04-02 Wt 

5 2013-04-01 Pn 2013-09-30 Pn 183 2013-09-20 Pt 2013-09-30 Pn 

6 2013-10-01 Wt 2014-03-31 Pn 182 2014-03-21 Pt 2014-03-31 Pn 

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

udzielaj ącego zabezpieczenia 
 
Obligacje nie są w żaden sposób zabezpieczone.  
 
7. Wartość zaciągni ętych zobowi ązań na ostatni dzie ń kwartału poprzedzaj ącego 

udost ępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształt owania zobowi ązań 
emitenta do czasu całkowitego wykupu dłu żnych instrumentów finansowych 
proponowanych do nabycia 

 
1) Wartość zaciągniętych zobowi ązań Emitenta na ostatni dzie ń kwartału 

poprzedzaj ącego udost ępnienie Propozycji Nabycia  
Na dzień 31 grudnia 2010 r. suma wszystkich zobowiązań Emitenta na poziomie 
jednostkowym wyniosła 94,930 mln PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony 
dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych).  
Na powyższą sumę składają się zobowiązania Emitenta z tytułu obligacji, kredytów 
i pożyczek w kwocie 75,891 mln PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć milionów 
osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz pozostałe zobowiązania Emitenta na 



kwotę 19,039 mln PLN (dziewiętnaście milinów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) – w tym 
zobowiązania wewnątrz grupy kapitałowej Emitenta z tytułu opcji na akcje w kwocie 13,717 
mln PLN.  
Dodatkowo, Emitent na dzień 31 grudnia 2010 r. posiadał zobowiązania z tytułu obligacji, 
które zgodnie ze standardami MSR/MSSF nie są wykazywane bilansowo, w wysokości 57 
mln PLN (wartość nominalna). 
 

2) Perspektywy kształtowania zobowi ązań Emitenta do Dnia Wykupu 
(31 marca 2014 r.) 

Intencją Emitenta w najbliższych latach jest utrzymanie poziomu zobowiązań Emitenta 
poniżej 30% sumy aktywów. Emitent przewiduje, że na Dzień Wykupu Obligacji, suma 
wszystkich zobowiązań Emitenta wyniesie, uwzględniając zobowiązania z tytułu Obligacji, 
łącznie ok. 250 mln PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych). 
 
8. Dane umo żliwiaj ące potencjalnym nabywcom dłu żnych instrumentów finansowych 

orientacj ę w efektach przedsi ęwzięcia, które ma by ć sfinansowane z emisji 
dłu żnych instrumentów finansowych, oraz zdolno ść emitenta do wywi ązywania si ę 
z zobowi ązań wynikaj ących z dłu żnych instrumentów finansowych, je żeli 
przedsi ęwzięcie jest okre ślone 

 
Cel emisji obligacji nie jest określony. 
 
9. Zasady przeliczania warto ści świadczenia niepieni ężnego na świadczenie 

pieni ężne 
 
Z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne. 
 
10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy za stawu lub hipoteki, jako 

zabezpieczenia wierzytelno ści wynikaj ących z dłu żnych instrumentów 
finansowych - wycen ę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonan ą przez 
uprawnionego biegłego 

 
Obligacje nie są zabezpieczone. 
 


