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Raport bieżący nr 37/2012 

 

Tytuł: Podpisanie przez Emitenta Umowy o przeprowadzenie i obsługę Programu 

Emisji Obligacji 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i 

okresowe 

 

Zarząd spółki akcyjnej „Amica Wronki” z siedzibą we Wronkach („Spółka” bądź 

„Emitent”) w nawiązaniu do treści Raportu bieżącego Nr 35/2012 z dnia 23 lipca 

2012 roku informuje, iż w dniu wczorajszym do siedziby Spółki wpłynął podpisany 

egzemplarz Umowy o przeprowadzenie i obsługi Programu Emisji Obligacji 

(datowanej na dzień 24 lipca 2012 roku) zawartej z bankiem SGB-Bank S.A.                                       

z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a („Umowa”).  

 

Przedmiotem Umowy jest przygotowanie, przeprowadzenie i obsługa Programu 

Emisji Obligacji Spółki o maksymalnej wartości programu w wysokości 

50.000.000,00 zł (pięćdziesięciu milionów złotych). 

 

Na podstawie Umowy SGB-Bank S.A. powołany został do występowania w roli Agenta 

Emisji, Depozytariusza i Dealera.  

 

W ramach Umowy ustalono następujące ramowe warunki Programu Emisji Obligacji: 

 

1) Maksymalna wartość programu nie przekroczy kwoty 50.000.000,00 zł 

(pięćdziesięciu milionów złotych); 

2) Okres obowiązywania Programu Emisji Obligacji ustalono                                                    

na 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, licząc od daty podpisania Umowy; 

3) Emisja obligacji będzie następowała każdorazowo na wniosek Emitenta; 

4) Termin zapadalności obligacji – wskazany we wniosku Emitenta o emisję 

obligacji – nie może być dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy; 
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5) Ostateczny wykup wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach Programu 

Emisji Obligacji musi nastąpić przed upływem okresu obowiązywania 

programu; 

6) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu; 

7) Obligacje nie będą zabezpieczone; 

8) Wysokość oprocentowania zostanie ustalona, jako suma stawki bazowej                          

i marży banku, [gdzie stawką bazową dla ustalenia wysokości oprocentowania 

będzie stawka WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych (WIBOR 3M)]; 

9) Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach wskazanych przez Emitenta 

we wniosku o emisję obligacji; 

10) Kwota odsetek należnych od obligacji w poszczególnych okresach odsetkowych 

naliczana będzie z uwzględnieniem rzeczywistej liczby dni w danym okresie 

odsetkowym oraz przy założeniu, że rok liczy 365 dni.     

 

[Zawarta Umowa uznana jest za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % 

wartości kapitałów własnych Emitenta].   

 


