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NOTA INFORMACYJNA 
dla trzyletnich zabezpieczonych  

Obligacji zwykłych na okaziciela serii D 
o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (Emitent, Spółka),  

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,  

XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000128922,  

Nr NIP 522-010-09-24, REGON 11302860 

 

 
Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 
instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 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 Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe 

notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone 

właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.  

Treść niniejszej Noty Informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub 

przepisami prawa. 

 

 

 

 

Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 17 stycznia 2013 roku 
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Wszelkie terminy niezdefiniowane w niniejszej Nocie Informacyjnej mają znaczenie nadane im w Szczegółowych 
Warunkach Emisji Obligacji serii D (Warunki Emisji) zamieszczone w pkt 11.5 Dokumentu określający warunki 
emisji dłużnych instrumentów finansowych niniejszej Noty Informacyjnej. 
 

1. CEL EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Środki pozyskane z Emisji Obligacji serii D przeznaczone zostaną przez Emitenta na finansowanie realizacji 
kontraktów handlowych wynikających z ekspansji terytorialnej oraz rozwoju działalności operacyjnej 
Emitenta. 

2. OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH 

Trzyletnie, zabezpieczone Obligacje zwykłe na okaziciela serii D z kuponem odsetkowym kwartalnym  
o zmiennym oprocentowaniu, emitowane w formie zdematerializowanej. 

3. WIELKOŚĆ EMISJI 

Przedmiotem emisji było do 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk Obligacji serii D, o jednostkowej wartości 
nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych każda. W wyniku przeprowadzonej oferty prywatnej 
objętych zostało 2.634 (słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery) sztuki Obligacji serii D. 

4. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB SPOSÓB JEJ 
USTALENIA 

Wartość nominalna każdej Obligacji serii D wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych. Cena emisyjna 
Obligacji serii D jest równa jej wartości nominalnej i wynosi także 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych. 
Łączna wartość nominalna (emisyjna) wyemitowanych Obligacji serii D wynosi 2.634.000 (słownie: dwa 
miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące) złotych. 

5. WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH 

 

5.1. ŚWIADCZENIA EMITENTA 

Obligacje uprawniają do następujących świadczeń, co do których spełnienia Emitent zobowiązuje się:  

 świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty oprocentowania, na warunkach i w 
terminach określonych w pkt 8 Warunków Emisji Obligacji,  

 świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej 
Obligacji albo świadczenia pieniężnego związanego z przedterminowym wykupem Obligacji na 
warunkach i terminach określonych w pkt 9 Warunków Emisji Obligacji.  

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta z tytułu posiadanych Obligacji odbywać się 
będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW S.A. poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego 
do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza oraz podlegać będzie wszelkim 
obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. Jeżeli dzień 
wypłaty danego świadczenia przypadnie na dzień niebędący dniem roboczym, zapłata tego świadczenia 
nastąpi w pierwszym przypadającym po nim dniu roboczym, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub 
jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.  

W przypadku opóźnienia w zapłacie Wartości Nominalnej lub Odsetek, Obligatariusze będą uprawnieni do 
żądania zapłaty przez Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia obciążenia 
rachunku, z którego nastąpiła wypłata.  

Zaokrąglenia – przy dokonywaniu obliczeń płatności z Obligacji:  
a) wszystkie wielkości określone w procentach będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku od punktu 
procentowego; oraz  

b) wszystkie płatności określone w złotych będą zaokrąglane do pełnego grosza (przy czym połowy będą 
zaokrąglane w górę).  
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5.2. WARUNKI WYKUPU  

Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dacie Wykupu, o ile:  

 nie zostanie przedstawiona do wykupu w wyniku realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie 
Emitenta lub 

 nie zostanie przedstawiona do wykupu w wyniku realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie 
Obligatariusza lub 

 nie zostanie uprzednio nabyta i umorzona przez Emitenta, zgodnie z postanowieniami Warunków 
Emisji.  

Emitent z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2 i 3 Ustawy o Obligacjach może nabyć Obligacje w imieniu własnym 
jedynie w celu ich umorzenia.  

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dacie Wykupu Obligacji, tj. 27 listopada 2015 r. poprzez 
wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej Wartości Nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą 
Obligację.  
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych 
Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, 
przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Datą Wykupu, czyli 19 listopada 2015 r.  

Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku 
papierów wartościowych Obligatariusza. 
 

5.2.1 Opcja Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta 

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji a Obligatariusz ma obowiązek ich zbycia 
w wyznaczonej przez Emitenta Dacie Wcześniejszego Wykupu, pod warunkiem zawiadomienia 
Obligatariuszy, nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed Datą Wcześniejszego Wykupu. Data 
Wcześniejszego Wykupu może przypadać jedynie w Dacie Wypłaty Odsetek.  

W Dacie Wcześniejszego Wykupu, Emitent dokona wykupu Obligacji, płacąc Obligatariuszom za każdą 
Obligację kwotę obliczoną jako suma:  
(1) Wartości Nominalnej, 
(2) Odsetek naliczonych za Okres Odsetkowy kończący się w Dacie Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym 

dniem), oraz 
(3) Opcji Wcześniejszego Wykupu, liczonej jako procent Wartości Nominalnej określony następująco: 

Numer Kuponu 

Opcja 

(jako procent Wartości 

Nominalnej) 

od 1 do 4 1,20% 

od 5 do 8 0,60% 

od 9 do 12 0,00% 

 

W przypadku gdy Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, informacja 
o wykonaniu Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta wraz ze wskazaniem daty wcześniejszego 
wykupu przekazana zostanie obligatariuszom w formie raportu bieżącego w terminie nie później niż na 30 
(trzydzieści) dni roboczych przed datą wcześniejszego wykupu. 

W przypadku skorzystania z prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie  
z § 11 Regulaminu ASO, konieczne będzie zawieszenie obrotu tymi Obligacjami. Zawieszenie to ma na celu 
skuteczne i sprawne dokonanie procedury wykupu przez Emitenta i rozliczenia wypłaty zobowiązań  
w KDPW. Wypłata zobowiązań z Obligacji następować będzie zgodnie z Regulacjami KDPW. 

5.2.2 Opcja Wcześniejszego Wykupu Obligatariusza 

W przypadku wystąpienia zdarzenia wskazanego jako przypadek naruszenia Warunków emisji obligacji 
(Artykuł 14) Obligatariusz ma prawo do przedstawienia pisemnego żądania wcześniejszego wykupu 
obligacji, a Emitent ma obowiązek dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji Serii D (wykup 
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obligatoryjny) w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od opublikowania przez Emitenta w formie Raportu 
Bieżącego informacji o przypadku naruszenia Warunków Emisji. Obowiązek wcześniejszego wykupu wygasa 
jeżeli Emitent usunie przypadek naruszenia w ciągu 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia otrzymania 
pisemnego żądania wcześniejszego wykupu Obligacji od Obligatariusza. 
Przypadki naruszenia Warunków emisji stanowią: 

(1) Emitent nie dokona zapłaty w terminie Wartości Nominalnej, Odsetek lub innej wymagalnej kwoty 
do zapłaty z tytułu Obligacji w pełnej wysokości; 

(2) zostanie otwarta likwidacja Emitenta; 

(3) zadłużenie finansowe (zdefiniowane jako zadłużenie oprocentowane z wyłączeniem zobowiązań 
handlowych) Emitenta, w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 3.000.000,- PLN (trzy miliony 
złotych) nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem odpowiedniego okresu na usunięcie 
takiego naruszenia; lub stało się wymagalne przed ustalonym terminem wymagalności takiego 
zadłużenia finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego zadłużenia finansowego w 
wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego); 

(4) Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy o finansowanie, 
prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych (lub decyzji administracyjnych, 
którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności) nakazujących zapłatę łącznych kwot 
przekraczających 3.000.000,- PLN (trzy miliony złotych); 

(5) W odniesieniu do składników majątkowych Emitenta, o wartości stanowiącej co najmniej 10% 
wartości aktywów majątkowych wskazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym 
Emitenta, nastąpiło zajęcie lub została skierowana egzekucja, która nie została umorzona lub 
uchylona w ciągu 30 (trzydziestu) dni, a w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została 
wstrzymana do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia. 

(6) Emitent podejmie jakiekolwiek czynności, których celem jest podział Emitenta. 

(7) Niewypłacalność Emitenta, która oznacza każdy z następujących przypadków opisanych poniżej: 

a) Emitent będzie niewypłacalny zgodnie z przesłankami określonymi w Ustawie z dnia 28 lutego 
2003 r. Prawo Upadłościowe i Naprawcze (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1361 ze zm.) 
(„Prawo upadłościowe i naprawcze”), 

b) Emitent złoży w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości lub oświadczenie o wszczęciu 
postępowania naprawczego, 

c) wierzyciel lub wierzyciele Emitenta, złożą w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, 
chyba że taki wniosek będzie bezzasadny i w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia przez 
Emitenta informacji o takim wniosku Emitent 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). 

d) podjęte zostaną działania (obejmujące m.in. złożenie wniosku lub propozycji albo zwołanie 
zgromadzenia wspólników) mające na celu zawarcie przez Emitenta układu z jego wierzycielami 
na podstawie przepisów Prawa Upadłościowego i Naprawczego, 

e) zwołane zostanie Walne Zgromadzenie Emitenta w celu podjęcia uchwały dotyczącej 
rozwiązania Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o rozwiązaniu Emitenta lub podjęte zostaną 
inne działania mające na celu rozwiązanie Emitenta; 

f) wydane zostanie orzeczenie w sprawie ustanowienia zarządu przymusowego lub rozwiązania 
Emitenta. 

(8) Emitent zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej, którą prowadził w Dniu 
Emisji Obligacji. 

(9) Przepisy polskiego prawa mające zastosowanie do Emitenta albo orzeczenia sądu lub decyzje 
organów administracyjnych spowodują, że emisja Obligacji, zapłata świadczeń z Obligacji lub 
wykonanie przez Emitenta obowiązków wynikających z Warunków Emisji będą niezgodne z prawem, 
a Emitent w ciągu 30 dni od otrzymania opinii prawnej potwierdzającej taką niezgodność, o ile będzie 
to możliwe, nie zmieni Warunków Emisji w sposób wymagany dla przestrzegania nowych przepisów 
prawa bądź orzeczeń sądu lub decyzji organu administracyjnego, pozwalający wszystkim stronom na 
odnoszenie zasadniczo takich samych korzyści gospodarczych, finansowych oraz prawnych, jakie 
przewidują Warunki Emisji. 
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(10) Akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

(11) Wskaźnik Zadłużenia Finansowego przekroczy poziom 1,00 (wartość zadłużenia oprocentowanego / 
wartość kapitałów własnych), przy czym: 

a) Zadłużenie oprocentowane oznacza sumę zobowiązań do zapłaty (w tym kwoty głównej i 
odsetek) wynikających z umowy pożyczki, kredytu, wystawienia weksla, emisji obligacji lub 
innych papierów dłużnych oraz zobowiązań do zapłaty wynikających z udzielonego poręczenia, 
gwarancji lub przystąpienia do długu; oraz sumę wycen jakichkolwiek transakcji pochodnych, 
która zabezpieczają przed zmianami kursu walutowego, ceny lub stóp procentowych (przy czym 
dla potrzeb określenia wartości zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnej będzie brana 
pod uwagę ujemna wartość wyceny). Do sumy zadłużenia nie będą zaliczane zobowiązania 
handlowe (z tytułu dostaw i usług). 

b) Wskaźnik będzie obliczany na podstawie półrocznych sprawozdań finansowych Emitenta na 
koniec każdego półrocza roku obrotowego Emitenta w okresie pomiędzy Dniem Emisji a Dniem 
Wykupu. Emitent jest zobowiązany do zamieszczania obliczeń wskaźnika oraz informacji 
niezbędnych do jego obliczenia w publikowanych raportach okresowych Emitenta na swojej 
stronie internetowej. 

(12) Jakiekolwiek Zabezpieczenie nie zostanie skutecznie ustanowione w terminie 30 (trzydzieści) dni od 
Daty Emisji lub utraci skuteczność przed dniem wywiązania się Emitenta ze wszystkich zobowiązań 
wynikających z Obligacji lub nastąpi istotne obniżenie wartości przedmiotów, na których zostało 
ustanowione Zabezpieczenie. 

(13) Nie zostanie złożony wniosek o ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa 
w Artykule 12.5 niniejszych Warunków Emisji, w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od Daty Emisji. 

 

Emitent będzie zobowiązany do zwrotu Obligatariuszom w terminie wskazanym powyżej Wartości 

Nominalnej oraz Odsetek naliczonych za Okres Odsetkowy kończący się w Dacie Wcześniejszego Wykupu 

(łącznie z tym dniem). Obligatariusz zobowiązany jest wykazać każdy Przypadek Naruszenia Warunków 

Emisji, na podstawie którego żąda wcześniejszego wykupu Obligacji.  

W Przypadku Naruszenia określonym w pkt (13), każdy Obligatariusz może wezwać Emitenta do 

natychmiastowego zwrotu Wartości Nominalnej wraz z należnymi Odsetkami oraz dodatkową premią o 

której mowa w Artykule 9.2 pkt (3) niniejszych Warunków Emisji. 

 

Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem 

wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na 

adres Emitenta oraz DM BOŚ jako Agenta Emisji prowadzącego Ewidencję. 

Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem 

wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na 

adres podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą 

zapisane Obligacje. 

W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze sponsora emisji, pisemne 

żądanie powinno zostać przekazane na adres sponsora emisji. 

Zawiadomienie musi wskazywać konkretny przypadek naruszenia Warunków Emisji na podstawie, którego 
obligatariusz żąda wcześniejszego wykupu Obligacji.  
W przypadku wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w razie zaistnienia 
przypadku naruszenia Warunków Emisji podmiot prowadzący alternatywny system obrotu ma prawo do 
zawieszenia albo wykluczenia Obligacji z obrotu zgodnie z Regulaminem ASO. 
Wypłata zobowiązań z Obligacji następować będzie zgodnie z Regulacjami KDPW. 

 
5.3. WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA 

Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w zmiennej wysokości, określany każdorazowo dla 
kolejnego Okresu Odsetkowego zgodnie z następującymi zasadami: 

(i) Stopa Procentowa będzie sumą wysokości stawki WIBOR3M dla depozytów trzymiesięcznych w PLN, 
opublikowanego na stronie serwisu Reuters w dacie odpowiadającej trzech dni roboczych 
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poprzedzających pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego (Data Ustalenia Stopy Procentowej) 
około godziny 11:00, powiększona o Marżę, w wysokości 5,75 % (słownie: pięć procent 75/100) 
(„Marża”),  

(ii) jeżeli ustalenie stawki WIBOR3M zgodnie z punktem (1) nie będzie możliwe – do określenia Stopy 
Procentowej przyjmuje się ostatnią stopę procentową WIBOR3M lub inną stopę procentową, która ją 
zastąpi, dla depozytów trzymiesięcznych, ogłoszoną przed tym dniem. 

Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:  
Ki = N * Oi * Di/365 

gdzie: 

Ki oznacza kwotę Odsetek za dany (i-ty) Okres Odsetkowy od jednej Obligacji 

N oznacza Wartość Nominalną jednej Obligacji 

Oi oznacza Stopę Procentową obowiązującą w danym (i-tym) Okresie Odsetkowym 

Di oznacza liczbę dni w danym (i-tym) Okresie Odsetkowym 

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

Obligacje będą oprocentowane począwszy od Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Daty Wykupu 
(łącznie z tym dniem), z zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania Opcji Wcześniejszego Wykupu, 
Obligacje będą oprocentowane począwszy od Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Daty 
Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych 
Obligatariusza z upływem wskazanej w Tabeli 1. Daty Ustalenia Prawa do otrzymania świadczenia z tytułu 
wypłaty odsetek. Datą ustalenia prawa do otrzymania odsetek za dany Okres Odsetkowy będzie dzień 
przypadający na 6 dzień roboczy poprzedzający ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego.  
Jeżeli dzień wypłaty odsetek, ustalony w sposób określony powyżej, będzie przypadał w sobotę, niedzielę, 
święto lub będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, odsetki zostaną wypłacone w pierwszym dniu 
roboczym następującym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych 
dodatkowych płatności. 

Tabela 1 Terminarz płatności kuponowych 

Nr  
Okresu 
Odsetkowego  

Data Ustalenia 
Stopy 
Procentowej 

Pierwszy Dzień 
Okresu 
Odsetkowego  

Data Ustalenia 
Prawa do 
Odsetek  

Ostatni Dzień 
Okresu 
Odsetkowego  

Data wypłaty 
kuponu 

1 2012-11-27 2012-11-27  2013-02-19 2013-02-27  2013-02-27  

2 2013-02-22 2013-02-27  2013-05-20 2013-05-27  2013-05-27  

3 2013-05-22 2013-05-27  2013-08-19 2013-08-27  2013-08-27  

4 2013-08-22 2013-08-27  2013-11-19 2013-11-27  2013-11-27  

5 2013-11-22 2013-11-27  2014-02-19 2014-02-27  2014-02-27  

6 2014-02-24 2014-02-27  2014-05-20 2014-05-27  2014-05-27  

7 2014-05-22 2014-05-27  2014-08-19 2014-08-27  2014-08-27  

8 2014-08-22 2014-08-27  2014-11-19 2014-11-27  2014-11-27  

9 2014-11-24 2014-11-27 2015-02-19 2015-02-27 2015-02-27 

10 2015-02-24 2015-02-27 2015-05-19 2015-05-27 2015-05-27 

11 2015-05-22 2015-05-27 2015-08-19 2015-08-27 2015-08-27 

12 2015-08-24 2015-08-27 2015-11-19 2015-11-27 2015-11-27 

 

6. WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO 
ZABEZPIECZENIA 

W celu zabezpieczenia roszczenia Obligatariuszy wobec Emitenta z tytułu Obligacji serii D został 
ustanowiony zastaw na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość do łącznej 
kwoty 3.5000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) składający się z linii 
technologicznej CCE Ultra do produkcji podpasek i wkładek.  

Zastaw rejestrowy ustanowiony został na rzecz Obligatariuszy bez ich imiennego wskazywania na 
rachunek których w imieniu własnym, na mocy umowy o ustanowienie Administratora, działa 
Administrator Zastawu powołany do pełnienia funkcji administratora zastawu w rozumieniu art. 4 ust. 4 
Ustawy o Zastawie. 
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Zastaw został zarejestrowany w dniu 3 grudnia 2012 roku w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w 
Katowicach Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów. 

Administratorem Zastawu, którym jest Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Brodowski z siedzibą w 
Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 40 lok. 6. 

7. WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJACEGO 
UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA 
DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROPONOWANYCH 
DO NABYCIA 

Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień  

30 wrzesień 2012 r. wynoszą: 19,9 mln PLN (dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych), w tym 

zobowiązania finansowe 14,6 mln PLN (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych). 

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu ostatecznego wykupu Obligacji (łącznie ze 

zobowiązaniami z Obligacji) jest następująca: 

[ mln ] 31 XII 2012 31 XII 2013 31 XII 2014 31 XII 2015 

Zobowiązania ogółem 28,9 27,8 26,6 21,0 

8. DANE UMOŻLIWIAJĄCE POTENCJALNYM NABYWCOM DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCHORIENTACJĘ W EFEKTACH PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI 
DŁUŻNYCHINSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z 
ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH JEŚLI PRZEDSIĘWZIĘCIE 
JEST OKREŚLONE 

Emitent jest zobowiązany do terminowego przekazywania danych umożliwiających nabywcom Obligacji 

orientację w efektach przedsięwzięcia sfinansowanego z emisji Obligacji serii D. Emitent przewiduje, że 

środki pozyskane z emisji Obligacji przeznaczone zostaną na finansowanie realizacji kontraktów 

handlowych wynikających z ekspansji terytorialnej i rozwoju działalności operacyjnej Emitenta. Emitent 

spodziewa się, że uruchomienie środków z Emisji Obligacji spowoduje znaczny wzrost działalności 

operacyjnej i zbuduje silną i stabilną pozycję Emitenta.  

W ocenie Emitenta, środki finansowe wygenerowane z bieżącej, operacyjnej działalności będą 

wystarczające do terminowego uregulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych Obligacji. Wszelkie 

istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez 

ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

9. ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 

Obligacje serii D nie przewidują żadnych świadczeń niepieniężnych. 
  



 

9 | S t r o n a  

10. WYCENA PRZEDMIOTU ZASTAWU DOKONANA PRZEZ UPRAWNIONEGO BIEGŁEGO 
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Ze względu na fakt, iż Obligacje serii D nie są ani obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem 
pierwszeństwa, w niniejszej Nocie Informacyjnej nie zamieszczono informacji z § 29 pkt. 11 oraz 12 Załącznika 
nr 1 do Regulaminu ASO.  
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11. ZAŁĄCZNIKI 

11.1 AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA 

Załączony poniżej odpis z KRS z dnia 15 stycznia 2012 roku nie uwzględnia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.   
W dniu 27 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą o numerze 5 powołało w skład 
Rady Nadzorczej piątego członka Rady - Panią Monikę Jaczewską (raport bieżący nr 114/2012 z dnia 28.12.2012). 
Spółka w dniu 02 stycznia 2013 roku złożyła wniosek o rejestrację powyższej zmiany. Na dzień sporządzenia niniejszej Noty 
Informacyjnej nowy członek Rady Nadzorczej nie został zarejestrowany w KRS. 
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11.2 UJEDNOLICONY AKTUALNY STATUT EMITENTA 
 

STATUT SPÓŁKI 
Hygienika SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Lublińcu 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, 
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000128922 
tekst jednolity 

 
objęty aktem notarialnym Rep. A Nr 4903/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r., uwzględniający zmiany wprowadzone 

uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2005 r. (akt notarialny Rep. A Nr 

2728/2005), uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2006 r. (akt notarialny 

Rep. A Nr 3102/2006) oraz Uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2007 r. 

(akt notarialny Rep. A Nr 5407/2007), uchwałą nr 22 i uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia 10 czerwca 2008 r. (akt notarialny Rep. A Nr 8924/2008), uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 23 listopada 2009 r. (akt notarialny Rep. A Nr 9635/2009), uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 8 kwietnia 2010 r. (akt notarialny Rep. A Nr 2946/2010) uchwałą nr 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2010 r. (akt notarialny Rep. A Nr 4701/2010).  

I. Postanowienia ogólne. 
§1 

1. Spółka działa pod firmą „Hygienika Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Hygienika S.A.”  

2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Lubliniec.  

§2 
1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.  

2. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz poza granicami, a także 

przystępować do innych Spółek.  

3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.  

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

§3 

Spółka akcyjna „Hygienika S.A.” powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

pod firmą „Euro Cristal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego na podstawie przepisów 

artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego.  

II. Przedmiot działalności Spółki. 
§ 4 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),  
2) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z),  
3) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),  
4) Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z),  
5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),  
6) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),  
7) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),  
8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),  
9) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10 ),  
10) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),  
11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),  
12) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),  
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13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),  
14) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),  
15) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),  
16) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej(PKD 73).  

 
1. Skuteczność uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie zależy od wykupienia akcji tych 

akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę.  

 
III. Kapitał zakładowy. 

§ 5 

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 39.351624 ( trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden 

tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem 

tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o 

numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375, 

10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 

21.228.751 do 23.351.624 oraz 16 000  000  akcji serii G o numerach od G00 000 001 do G16 000 000. 

2.  Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 (jeden) złoty.  

3.  Akcje w Spółce mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela.  

4.  Spółka może emitować obligacje z opcją zamiany na akcje Spółki, jak również obligacje z prawem 

pierwszeństwa objęcia nowych akcji. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej 

wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.  

5.  Przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału zysk dzieli się proporcjonalnie na akcje uczestniczące 

w dywidendzie.  

§6 

Kapitał docelowy 

1. W terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na 

zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w 

wysokości 17.513.718,00 złotych (siedemnaście milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset osiemnaście 

złotych) tj. do kwoty 40.865.342,00 złotych (czterdzieści milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta 

czterdzieści dwa złote). W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez 

dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.  

2. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady 

niepieniężne, emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej 

wyrażonej przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.  

3. Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji oraz o terminach 

wpłat na akcje.  

4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków 

własnych Spółki.  

5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd 

nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień, o 

których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.  

6. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu. 
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7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego 

Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.  

§7 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 181.830,00 (sto osiemdziesiąt jeden 

tysięcy osiemset trzydzieści) złotych, poprzez udzielenie Zarządowi uprawnienia do emitowania nie więcej 

niż 181.830 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji serii C w celu wykonania 

zobowiązania do wydania akcji posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa, wyemitowanych na 

podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2003 roku zmienionej w dniu 5 

kwietnia 2004 roku („Obligacje”).  

2. Posiadacze akcji serii C uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli zostaną wydane najpóźniej 

przed dniem nabycia prawa do dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

3. Prawo poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy jest wyłączone.  

4. Prawo objęcia akcji serii C będzie przysługiwać posiadaczom Obligacji, na następujących warunkach:  

1. cena emisyjna akcji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1,00 (jeden złoty);  
2. zapisy na akcje serii C mogą być skuteczne do dnia 1 sierpnia 2005 roku.  

5. Termin wykonania prawa objęcia akcji upływa dnia 31 grudnia 2006 roku.  

§7a 

1. Na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej oraz emisji 

warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F Spółki oraz warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 

16 czerwca 2011 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 

1.000.000,00 (słownie: milion) złotych w drodze emisji 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na 

okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.  

2. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:  

a. Akcje serii F objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia 

do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.  

b. Akcje serii F objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego 

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym 

akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.  

c. Akcje serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.  

d. Akcje serii F mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 31 grudnia 2015 r.  

§7b 

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 16.000.000,00 zł (słownie: 
szesnaście milionów złotych).  

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez 
emisję nie więcej niż 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Serii G, 
o numerach od G00 000 001 do G16 000 000, wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i 
łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych).  

3. Akcje Serii G mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii B emitowanych 
na podstawie uchwały nr 5/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki Serii G oraz 
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.  

4. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:  
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a) Akcje serii G objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia 
w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok 
obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio 
rok, w którym akcje te zostały wydane,  
b)Akcje serii G objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego 
Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok 
obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku 
obrotowego.  

5. Akcje Serii G obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.  
6. Akcje serii G mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 7 sierpnia 

§8 

1. Spółka może nabywać własne akcje wyłącznie:  

1) w celu zapobieżeniu bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie;  

2) w celu zaoferowania nabycia tychże akcji pracownikom Spółki lub Spółek;  

3) w wyniku czynności nieodpłatnej lub sukcesji uniwersalnej;  

4) w celu umorzenia;  

5) w innych przypadkach dopuszczonych przepisami prawa.  

2.Od dnia, w którym akcje Spółki są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabywanie 

akcji własnych na podstawie przepisów pkt. 2) i 4) odbywać się może albo w drodze publicznego wezwania albo 

w transakcjach sesyjnych. Spółka może nabyć akcje własne w inny sposób aniżeli określony w zdaniu 

poprzednim, o ile cena nabycia tych akcji będzie niższa od średniej ważonej ceny akcji za miesiąc poprzedzający 

zawarcie transakcji a liczba akcji nabywanych w tym trybie nie będzie większa niż 5% ogólnej liczby akcji 

wprowadzonych do obrotu na wszystkich rynkach, na których notowane są akcje Spółki.  

§9 

1. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w podwyższonym 

kapitale zakładowym, w stosunku do liczby posiadanych akcji.  

2. Walne Zgromadzenie - w interesie Spółki - może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

nowych akcji.  

IV. Organy Spółki. 

§10 

Organami Spółki są:  

1. Walne Zgromadzenie,  
2. Rada Nadzorcza,  
3. Zarząd.  

 

A. Walne Zgromadzenie. 

§11 

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku.  

3. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisanym terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo 

zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.  

 

§12 
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1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub 

pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału 

zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go 

uzna za wskazane albo w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały zawieszającej członka Zarządu 

lub cały Zarząd w wykonywaniu funkcji zarządu w celu powzięcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu lub 

całego Zarządu; w tym drugim przypadku uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podejmują 

członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do pełnienia funkcji członków Zarządu. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów.  

2. Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy Niezależny Członek Rady 

Nadzorczej może żądać:  

- zwołania Walnego Zgromadzenia;  

- wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  

3. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad na żądanie osoby lub osób uprawnionych wymaga ich 

zgody.  

4. Zarząd Spółki, otrzymawszy stosowny wniosek, jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.  

5. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisanym terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo 

zwołania przysługuje akcjonariuszom składającym wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia – po 

uzyskaniu upoważnienia Sądu Rejestrowego, Radzie Nadzorczej, jeżeli występowała do Zarządu z wnioskiem 

o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub łącznie co najmniej dwóm Niezależnym Członkom 

Rady Nadzorczej.  

6. Złożenie w Sądzie Rejestrowym wniosku o opublikowanie ogłoszenia nie powinno nastąpić później niż po 

dwóch tygodniach od złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia.  

§13 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w 

sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami ustawy o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych. W przypadku utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej zwołanie 

walnego zgromadzenia powinno być dokonane w sposób określony w przepisach Kodeksu spółek 

handlowych.  

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia publikowany jest w ogłoszeniu.  

§14 

1. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.  

2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, osoby 

uprawnione składają pod rygorem nieważności na piśmie Zarządowi Spółki, który przedkłada je wraz ze 

swoją opinią Radzie Nadzorczej i zamieszcza na stronie internetowej Spółki.  
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§15 

1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać Akcjonariuszowi prawa ustanawiania 

pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.  

2. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także prawo członkowie organów Spółki, a także osoby 

wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.  

§16 

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane.  

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w jego nieobecności - inny członek 

Rady Nadzorczej przez nią upoważniony. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia 

Sądu, Walne Zgromadzenie otwiera jeden z akcjonariuszy, którzy składali wniosek o zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Walnego Zgromadzenia mianowany przez Sąd.  

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona na podstawie przepisu ust. 2 przeprowadza 

wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia odbywa się tajnie. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów ile wynika z listy sporządzonej 

przez Zarząd w trybie art. 407 § l Kodeksu spółek handlowych.  

4. Uchwały porządkowe dotyczyć mogą wyłącznie kolejności rozpatrywania spraw zawartych w porządku 

obrad, ogłoszenia przerwy w obradach, powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki w 

postępowaniu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia, ewentualnie 

zwołania Walnego Zgromadzenia celem rozpatrzenia spraw wniesionych przez akcjonariuszy, członków 

Zarządu lub Rady Nadzorczej, a nie zawartych w porządku Walnego Zgromadzenia ustalonym przez Zarząd.  

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że 

bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej.  

6. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o usunięcie 

członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w 

sprawach osobowych lub na wniosek chociażby jednej z osób uprawnionych do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu.  

7. Głosowanie imienne zarządza się w przypadkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych. Jeżeli 

ustawa przewiduje głosowanie imienne, wniosek o głosowanie tajne jest bezskuteczny.  

§17 

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych,  

2) powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,  

3) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,  

4) dokonanie wyboru nowych organów Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie a 

mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.  

2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:  

1. powoływanie i odwoływanie członków Radu Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 Statutu,  
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2. zmiana Statutu Spółki,  

3. emisja obligacji zamiennych na akcje, lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki,  

4. ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,  

5. połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,  

6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,  

7. roszczenia o naprawienie szkody wobec członków organów Spółki lub założycieli Spółki z tytułu 
naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.  

 

B. Rada Nadzorcza. 

§18 

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z 

zastrzeżeniem § 18 ust. 5 Statutu.  

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów 

członków Rady.  

3. Mandat członka Rady wygasa:  

- z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 

rok kadencji Rady;  

- z chwilą wyboru członka Rady Nadzorczej w skład Zarządu Spółki;  

- z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie;  

- z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na adres Spółki;  

- z chwilą śmierci.  

4. Rada Nadzorcza wybierana jest na kadencję trzyletnią. W przypadku przeprowadzenia wyboru członka Rady 

w czasie trwania kadencji Rady, jego kadencja upływa razem z upływem kadencji wszystkich pozostałych 

członków Rady.  

5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej 

minimum określonego w uchwale, o której mowa w § 18 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady 

Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. Wybór nowego członka Rady w tym 

trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez 

Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka 

wybranego w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

§19 

1. W skład Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 21 Statutu wchodzi nie mniej niż dwóch członków, 

którzy spełniają kryteria określone w ustępie 2 poniżej - zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi 

Członkami Rady Nadzorczej”.  

2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:  

1) nie może być Podmiotem Powiązanym ani wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem 

doradcą lub członkiem organów Spółki lub Podmiotu Powiązanego;  

2) nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Spółki lub Podmiotu 

Powiązanego;  

3) nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów ze Spółką lub  
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Podmiotami Powiązanymi;  

4) nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem organów, właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem 

lub udziałowcem spółki lub spółdzielni, czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, 

jak również osobą bliską takiej osobie. 

§20 

Rada Nadzorcza wybierana grupami liczy pięciu członków.  

§21 

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na 

posiedzenie.  

2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut 

stanowi inaczej.  

3. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

§22 

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący, wybierani 

przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.  

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej powołania.  

3. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.  

§23 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście.  

2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do wykonywania określonych czynności nadzoru 

indywidualnie.  

3. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do wykonywania czynności nadzoru indywidualnie lub 

delegowanych przez grupę mniejszości obowiązuje zakaz konkurencji, w tym samym zakresie, co członków 

Zarządu.  

4. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.  

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym.  

6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości 

określonej przez Walne Zgromadzenie.  

7. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, zawieszeniu ulega 

jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Za wykonywanie funkcji zarządu 

delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady 

Nadzorczej.  

§24 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego a w 

razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka 

Rady Nadzorczej.  
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2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą 

kurierską, wysłanych na adres do doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej. Zamiast listu 

poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady 

Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty 

elektronicznej, na który zaproszenie powinno zostać wysłane. Do zaproszenia powinien być dołączony 

porządek obrad zwoływanego posiedzenia Rady Nadzorczej. Zaproszenie wraz z materiałami winno być 

wysłane na co najmniej 5 (pięć) dni przed planowanym posiedzeniem Rady.  

3. skreślony  

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na 

odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich 

pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy 

będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad.  

5. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.  

§25 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i 

wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:  

(1) ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu;  

(2) wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi osobiście lub jako 

uczestnicy spółek osobowych, członkowie organów spółek lub spółdzielni a także udziałowcy spółek lub 

spółdzielni, jeżeli ich udział w kapitale zakładowym tych spółek lub spółdzielni jest większy niż 10% lub jeżeli 

na mocy statutu lub umowy są uprawnieni do powoływania choćby jednego członka zarządu lub organu 

nadzorczego;  

(3) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych spółek prawa cywilnego czy handlowego, oraz innych 

organizacji gospodarczych;  

(4) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów finansowych (budżetów) Spółki;  

(5) uprzednie zatwierdzanie wydatków powyżej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, dotyczących  

pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i 

wykraczających poza zwykły zarząd Spółką; 

(6) uprzednie wyrażanie zgody na dokonanie sprzedaży aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% 

(dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, zarówno w pojedynczej jak i w serii 

powiązanych transakcji, chyba, że transakcja jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie Spółki;  

(7) wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu zobowiązań Spółki z tytułu pożyczek i kredytów 

długoterminowych innych niż kredyty kupieckie zaciągnięte w ramach zwykłego zarządu Spółką, powyżej 

1.000.000,00 (jeden milion) złotych, ponad kwotę określoną w budżecie;  

(8) wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę powyżej kwoty 

500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;  

(9) wyrażanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych w pojedynczej transakcji lub w serii 

powiązanych transakcji na kwotę przekraczającą 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, ponad kwotę 

zatwierdzoną w budżecie;  

(10) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości lub ich części ułamkowych;  
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(11) z zastrzeżeniami opisanymi w poniższych ustępach, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez 

Spółkę umowy (-ów) z podmiotem powiązanym w rozumieniu Ustawy o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych (Podmiot Powiązany);  

(12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;  

(13) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych;  

(14) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, w przypadku 

zawieszenia jego członków;  

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę 

Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje 

Przewodniczący Rady Nadzorczy lub inny jej członek wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.  

3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 11 i 

13 powyżej wymagają również głosowania za jej przyjęciem co najmniej jednego z Niezależnych Członków 

Rady Nadzorczej.  

4. W przypadku:  

a) umów zawieranych w ramach statutowej, zwykłej działalności Spółki, zgodnie z ogólnymi warunkami 

umów, regulaminami umownymi i cennikami - na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza może udzielić zgody na 

zawieranie tego typu umów, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona;  

b) umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej 

zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości – Rada Nadzorcza może 

udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarząd i odpowiednio zatwierdzonych rocznych 

i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona - 

termin ten nie będzie krótszy niż rok. 

§ 26 

Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie 

na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

C. Zarząd. 

§ 27 

1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez 

Radę Nadzorczą.  

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający 

samodzielnie.  

3. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach 

udzielonego im pełnomocnictwa.  

4. Kadencja każdego członka Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego kadencji.  

5. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed 

upływem kadencji.  

§28 
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1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz 

prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  

2. Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.  

§29 

1. Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne 

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.  

2. Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim, po ich zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, wraz z 

projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, Zarząd 

przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie przepisu art. 382 § 2 

Kodeksu spółek handlowych nie później, niż na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki.  

 

V. Rachunkowość Spółki. 

§30 

1. Kapitałami własnymi Spółki są:  

1) kapitał zakładowy,  

2) kapitał zapasowy,  

3) kapitały rezerwowe.  

2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  

§31 

Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb na podstawie uchwał Walnego 

Zgromadzenia.  

§32 

Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:  

1) pokrycie strat za lata ubiegłe,  

2) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,  

3) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.  

§33 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału 

pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda).  

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia prawa do 

dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, nie dłuższy - jednak niż sześć miesięcy od daty powzięcia 

uchwały.  

3. Projekt uchwały przedstawia Zarząd.  
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4. Jeżeli jakiekolwiek akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie, projekt uchwały przedstawia Zarząd, po 

uzgodnieniu wyżej wymienionych terminów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.  

VI. Postanowienia końcowe. 

§34 

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób 

prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustalają oni prawa i obowiązki 

członków Zarządu, natomiast pozostałe organy Spółki zachowują swoje uprawnienia do zakończenia likwidacji.  

§35 

W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco:  

1. Spółka – Hygienika S.A.,  

2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki,  

3. EBITDA - zysk na sprzedaży Spółki według rachunku zysku i strat za dany rok obrotowy powiększony o 

dokonane odpisy z tytułu amortyzacji, określony na podstawie sporządzonych, zgodnie z polskim prawem i 

polskimi standardami rachunkowości sprawozdań finansowych.  

4. Podmiot Powiązany – Podmioty dominujące w stosunku do Spółki, podmioty zależne od podmiotów 

dominujących, członkowie organów Spółki i tych podmiotów oraz inni wspólnicy, udziałowcy lub 

akcjonariusze tych podmiotów.  

§ 36 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa handlowego. Wszelkie 

odniesienia w niniejszym Statucie odnoszące się do spółki publicznej w rozumieniu stosownych przepisów 

prawa stosuje się od dnia wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu. 
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11.3 PEŁNY TEKST UCHWAŁ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ EMISJI OBLIGACJI SERII D 

Uchwała Nr 1 

Rady Nadzorczej HYGIENIKA Spółka Akcyjna 

z dnia 30 marca 2012r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr 1 z dnia 19 października 2011 roku oraz 

otwarcia programu emisji obligacji („Program Emisji) 

o wartości maksymalnej 15.000.000 PLN 

Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Rada Nadzorcza postanawia uchylić uchwałę Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 19 października 2011 r.  

2. Rada Nadzorcza na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki Hygienika S.A. oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. Z 2001 roku Nr 120, poz. 1300, z późn. zm. ) wyraża niniejszym zgodę na 

otwarcie Programu Emisji obligacji Spółki oraz wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji 

obligacji zwykłych na okaziciela o wartości maksymalnej 15.000.000,- PLN. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 

złotych) w ramach tego Programu Emisji. 

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji obligacji każdej serii emitowanej w 

ramach Programu Emisji. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto w trybie obiegowym. 

 

Uchwała Nr 31 

Zarządu HYGIENIKA Spółka Akcyjna 

z dnia 7 listopada 2012r. 

w sprawie emisji Obligacji Serii D w ramach Programu Emisji Obligacji 

 i o ustanowieniu zabezpieczenia 

Działając zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 

1300 z późn. zm.), biorąc pod uwagę uchwałę Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 30 marca 2012r.  

w sprawie otwarcia Programu Emisji Obligacji, zgodnie z którym ma nastąpić emisja Obligacji w seriach na podstawie w/w 

Ustawy o obligacjach,  Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala co następuje: 

§ 1 

Emisja Obligacji serii D 

4. W ramach Programu Emisji Obligacji Zarząd postanawia przeprowadzić Emisję do 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk 

Obligacji Serii D o łącznej wartości nominalnej do kwoty 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych). 

5. Emisja Obligacji Serii D dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii D w ilości 1.500 (słownie: jeden tysiąc 

pięćset) sztuk o wartości, liczonej według ich Ceny Emisyjnej, co najmniej 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion 

pięćset tysięcy złotych). 

6. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, oznaczone literą Serii D oraz kolejnymi 

numerami Obligacji w ramach Serii D od 0001 do 5000 sztuk, o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

7. Obligacje będą emitowane w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt 3) Ustawy o obligacjach, tj. poprzez 

skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji Serii D do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 99 osób. 

8. Obligacje Serii D nie będą miały formy dokumentu i będą emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie  

z art. 5a Ustawy o Obligacjach. 

9. Cena Emisyjna jednej Obligacji Serii D będzie równa jej wartości nominalnej, tj. 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 

10. Obligacje Serii D będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej 

o marżę w wysokości 5,75 % (słownie: pięć i 75/100 punktów procentowych) w skali roku dla każdego okresu 

odsetkowego. Okres odsetkowy wynosić będzie 3 miesiące.  

11. Obligacje Serii D będą miały termin wykupu wynoszący 3 lata licząc od dnia emisji. 

12. W dacie wykupu Obligatariusz otrzyma wartość nominalną Obligacji Serii D. 



 

54 | S t r o n a  

13. Obligacje Serii D będą zabezpieczone w formie zastawu lub zastawów rejestrowych na ustanowionym przez 

Emitenta, na rzecz Obligatariuszy bez imiennego ich wskazywania, na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw 

stanowiących organizacyjną całość (linia technologiczna CCE Ultra, linia technologiczna FA-X/P) do maksymalnej 

łącznej wartości nie wyższej niż 7.000.000;- PLN (słownie: siedem milionów złotych).   

14. Środki pozyskane z emisji Obligacji Serii D przeznaczone zostaną przez Spółkę na zwiększenie skali działalności 

operacyjnej w drodze realizacji kontraktów handlowych. 

15. Emisja Obligacji Serii D zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 listopada 2012 roku. 

16. Data Emisji Obligacji Serii D oznacza datę wyemitowania Obligacji Serii D, która szczegółowo zostanie wskazana  

w warunkach emisji Obligacji. 

17. Zarząd Spółki zatwierdzi szczegółowe warunki emisji Obligacji Serii D na piśmie. 

§ 2 

1. Do czasu rejestracji Obligacji Serii D w depozycie papierów wartościowych, w rozumieniu Ustawy  

o Obrocie, czynności związane z prowadzeniem ewidencji Obligacji Serii D jak również dokonywaniem w imieniu 

Spółki wypłat świadczeń z obligacji zostaną powierzone Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A.  

z siedzibą w Warszawie.  

2. Zarząd Spółki postanowił o podjęciu działań zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji Serii D do 

alternatywnego systemu obrotu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późniejszymi zmianami), prowadzonego przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie Catalyst. 

3. Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do zawarcia przez Spółkę z Krajowym 

Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja  

w depozycie obligacji serii D (dematerializacja). 

4. Zarząd Spółki podejmie wszelkie inne czynności niewskazane powyżej niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, 

w tym m. in. zawarcie umowy z administratorem zastawu. 

§ 3 

Uchwała została podjęta jednomyślnie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

11.4 UCHWAŁA ZARZĄDU HYGIENIKA SA O PRZYDZIALE OBLIGACJI SERII D 

Uchwała Nr 35 
Zarządu HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu 

z dnia 27 listopada 2012r. 

w sprawie dokonania przydziału obligacji na okaziciela serii D 
 

w związku z otrzymaniem od inwestorów formularzy przyjęcia propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii D emitowanych 

w oparciu o postanowienia  uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie otwarcia Programu Emisji 

Obligacji, uchwały nr 31 Zarządu Spółki z dnia 7 listopada 2012r., uchwały nr 33 Zarządu Spółki z dnia 13 listopada 2012r., 

uchwały nr 34 Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2012r. oraz  Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995r. (Dz. U. Nr 83, 

poz. 420 z późniejszymi zmianami), Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 12 ust.3 pkt 3 

Ustawy o Obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) 

postanawia co następuje:  

§1 

1. Stwierdzić, że określone w Propozycji Nabycia warunki przydziału Obligacji na okaziciela serii D zostały spełnione,  

i emisja Obligacji doszła do skutku. 

2. Dokonać w dniu 27 listopad 2012 roku przydziału 2 634 (słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery) sztuk 

obligacji na okaziciela serii D, o łącznej wartości 2 634 000 PLN (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści cztery 

tysiące PLN) obligatariuszom wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały; 

3. Obligacje na okaziciela serii D w liczbie 2 634 000 (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące) sztuk, 

zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w pkt. 1, w dniu 27 listopada 2012 roku zostają zapisane w ewidencji,  

o której mowa w art. 5a ust. 2 Ustawy o obligacjach, prowadzonej przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 

S.A. w Warszawie. 

§2 

Uchwała została podjęta jednomyślnie. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą  jej podjęcia.  
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11.5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII D 

1. Definicje 

W niniejszych Szczegółowych Warunkach Emisji Obligacji Serii D  terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

Agent Emisji  oznacza Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółkę Akcyjną z siedzibą  w 

Warszawie, (00-517), ul Marszałkowska 78/80, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla  m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048901; 

Administrator Zastawu oznacza Kancelarię Radcy Prawnego Daniel Brodowski z siedzibą  

w Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 40 lok. 6, pod numerem  REGON: 141251158; 

ASO Catalyst oznacza alternatywny system obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi 

prowadzony i zarządzany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Data Emisji  dzień 27 listopada 2012 roku, oznacza dzień przydziału Obligacji i pierwszy dzień 

pierwszego Okresu Odsetkowego;  

Data Ustalenia Stopy Procentowej oznacza dla danego Okresu Odsetkowego dzień przypadający na 3 (trzy) Dni Robocze 

przed pierwszym dniem tego Okresu Odsetkowego, w którym zostanie ustalona 

wysokość Stopy Procentowej dla danego Okresu Odsetkowego; 

Data Ustalenia Praw oznacza dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania świadczeń przewidzianych w 

Artykule 13 Warunków Emisji, przypadający na  6 (sześć) Dni Roboczych przed Dniem 

Wypłaty Odsetek, Dniem Wykupu lub Dniem Wcześniejszego Wykupu; 

Data Wcześniejszego Wykupu oznacza datę przypadającą przed Datą Wykupu, ustaloną  w zawiadomieniu o 

wykorzystaniu Opcji Wcześniejszego Wykupu lub zawiadomieniu Obligatariusza zgodnie z 

Artykułem 14.2;  

Data Wykupu dzień 27 listopada 2015 roku; oznacza dzień, w którym Obligacje podlegać będą 

wykupowi, przypadający 36 [trzydzieści sześć] miesięcy po Dacie Emisji, który datą 

odpowiada Dacie Emisji, a gdyby taki dzień był dniem wolnym od pracy, będzie to 

pierwszy Dzień Roboczy; 

Data Wypłaty Odsetek oznacza dzień, w którym będą płatne Odsetki, przypadający ostatniego dnia każdego 

Okresu Odsetkowego; jeśli ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego nie będzie Dniem 

Roboczym, to wypłata Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po 

tym dniu. 

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel lub innych dni ustawowo wolnych od 

pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym Agent Emisji oraz KDPW są 

otwarte dla prowadzenia działalności i dokonywania rozliczeń; 

Emitent Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (42-700);  ul. Powstańców Śląskich 54, 

zarejestrowaną pod numerem REGON: 011302860; 

Ewidencja Obligacji, Ewidencja oznacza system ewidencji praw z Obligacji oraz zmian stanu ich posiadania, o którym 

mowa w art. 5a ust. 2 lub ust. 6 Ustawy o Obligacjach; 

Formularz Przyjęcia oznacza oświadczenie Inwestora stanowiące ofertę nabycia Obligacji złożone w formie 

załączonej wraz z Propozycją Nabycia, które Inwestor zwraca lub przesyła do Agenta 

Emisji w celu poinformowania go o zamiarze nabycia Obligacji; 

Inwestor oznacza osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, do której Agent Emisji zamierza skierować propozycję nabycia 

Obligacji; 

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie 

Marża 5,75 % (słownie: pięć procent 75/100) w skali roku 

Obligacje  oznacza obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w serii oznaczonej jako Seria D, 
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wyemitowane przez Emitenta na warunkach określonych w niniejszych Warunkach 

Emisji;  

Obligatariusz oznacza osobę wskazaną w Ewidencji jako posiadacz Obligacji, uprawniony do 

otrzymywania świadczeń z Obligacji; 

Odsetki oznacza dla każdej Obligacji kwotę odsetek należnych za dany Okres Odsetkowy, 

obliczoną zgodnie z Warunkami Emisji;  

Okresy Odsetkowe  okres rozpoczynający się w Dacie Emisji i kończący się po upływie trzech miesięcy w dniu 

ostatniego dnia danego Okresu Odsetkowego oraz każdy kolejny okres zaczynający się w 

dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego i kończący po upływie trzech 

miesięcy, każdy z okresów szczegółowo został określony  w Artykule 8.2 niniejszych 

Warunków Emisji z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania przez Obligatariusza z 

wcześniejszego wykupu Obligacji, ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego jest 

Data Wcześniejszego Wykupu; 

Opcja Wcześniejszego Wykupu oznacza prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, na warunkach określonych 

w niniejszych Warunkach Emisji;  

Propozycja Nabycia  oznacza skierowaną w imieniu Emitenta przez Agenta Emisji propozycję nabycia 

Obligacji, w rozumieniu art. 10 Ustawy o Obligacjach;  

Próg Emisji oznacza minimalną liczbę subskrybowanych przez Inwestorów Obligacji warunkująca 

dojście emisji Obligacji do skutku szczegółowo określona w Artykule 4 niniejszych 

Warunków Emisji; 

Przedmiot Zabezpieczenia  zastaw lub zastawy rejestrowe na ustanowionym przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy 

bez imiennego ich wskazywania, zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących 

organizacyjną całość: linię technologicznej CCE Ultra do produkcji podpasek i wkładek 

oraz linię technologiczną FA-X/P do produkcji pieluch jednorazowych stanowiący 

własność Emitenta do maksymalnej kwoty 7.000.000;00 PLN (słownie: siedem milionów 

złotych), szczegółowo opisany w Art.12 Warunków Emisji;  

Raport Bieżący oznacza informacje, o których mowa w art. 54 ust 3 oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o 

Ofercie Publicznej oraz informacje bieżące zamieszczane w raportach bieżących i 

okresowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku        

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z 2009 

roku, poz. 259 z późn. zm.) 

Regulacje KDPW oznacza obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez 

KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo-

rozliczeniowego, w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych i Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych; 

Stawka WIBOR oznacza wartość WIBOR 3M, dla depozytów 3-miesięcznych, oferowaną na rynku 

międzybankowym stopy oprocentowania depozytów w złotych odpowiadających 

danemu Okresowi Odsetkowemu; 

Stopa Procentowa wysokość oprocentowania Obligacji serii D liczona wg stawki WIBOR 3M z Daty Ustalenia 

Stopy Procentowej powiększona o Marżę;  

Świadczenia z Obligacji  mają charakter wyłącznie materialny i oznaczają wartość nominalną Obligacji, kwoty 

Odsetek oraz pozostałe kwoty obliczone zgodnie z Warunkami Emisji;  

Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 

roku Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.);  

Ustawa o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi 

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 

U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.). 
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Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza Ustawę z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). 

Ustawa o Zastawie oznacza Ustawę z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 

(Dz. U. Nr 149 poz. 703 z późn. zm.) 

Wartość Nominalna oznacza w odniesieniu do każdej Obligacji kwotę 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc 

złotych);  

WIBOR 3M oznacza stopę procentową Warsaw Interbank Offered Rate podaną w serwisach 

informacyjnych Reuters (np. Reuters 3000 XTRA) lub każdego jej oficjalnego następcę dla 

depozytów trzymiesięcznych wyrażonych w PLN z kwotowania na fixingu o godzinie 

11.00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, publikowaną w odpowiedniej Dacie 

Ustalenia Stopy Procentowej lub inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę 

procentową. W przypadku, gdy w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej stopa procentowa 

WIBOR nie zostanie ogłoszona, dla potrzeb wyliczenia oprocentowania, przyjmuje się 

ostatnią stopę procentową WIBOR3M lub inną stopę procentową, która ją zastąpi,                  

dla depozytów trzymiesięcznych, ogłoszoną przed tym dniem. 

 

2. Podstawa emisji  

Podstawą emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach, Uchwała Rady Nadzorczej nr 1 z dnia  

30 marca 2012r. oraz Uchwała Zarządu Nr 31 z dnia 7 listopada 2012 r. 

3. Cel emisji  

Środki pozyskane z Emisji Obligacji Serii D przeznaczone zostaną przez Emitenta na finansowanie realizacji kontraktów 

handlowych wynikających z ekspansji terytorialnej oraz rozwoju działalności operacyjnej Emitenta.  

4. Emisja i jej wartość   

Emitent wyemituje do 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 5.000.000,- PLN 

(słownie: pięć milionów złotych). 

Emisja Obligacji Serii D dojdzie do skutku („Próg emisji”), jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii D w ilości 1.500 (słownie: 

jeden tysiąc pięćset) sztuk o wartości, liczonej według ich Ceny Emisyjnej, co najmniej 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden 

milion pięćset tysięcy złotych). 

Emitent może odstąpić od przeprowadzenia emisji Obligacji z istotnych powodów, które mogą mieć wpływ na sytuację 

finansową, ekonomiczną lub prawną Emitenta, a które miałyby lub mogłyby mieć istotny wpływ na działalność Emitenta. W 

przypadku odstąpienia od emisji Obligacji Emitent przekaże Inwestorom stosowną informację. 

Niedojście emisji do skutku powoduje zwrot wpłaconych środków za pośrednictwem Agenta Emisji na rachunki wskazane 

przez subskrybentów w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji w ciągu dwóch dni roboczych po dniu 

odpowiadającym Dacie Emisji Obligacji. Inwestorom nie będą przysługiwały odsetki. 

5. Forma Obligacji 

Obligacja jest papierem wartościowym, emitowanym w serii, w którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza 

i zobowiązuje się wobec niego nieodwołalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na 

zapłacie Wartości Nominalnej i Odsetek na zasadach i w terminach określonych w niniejszych Warunkach Emisji. Prawa 

wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania po raz pierwszy zapisu Obligacji w Ewidencji. Obligacje emitowane są w 

Rzeczpospolitej Polskiej jako obligacje na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu. Emisja Obligacji następuje w trybie 

oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji 

do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 99 osób. 

6. Status Obligacji  

Obligacje zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie zobowiązanie Emitenta do świadczeń określonych w Warunkach Emisji. 

Obligacje będą jednocześnie i w takim samym stopniu spłacane oraz mają równe pierwszeństwo z innymi bieżącymi i 

przyszłymi zobowiązaniami Emitenta wynikającymi z niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta, z wyłączeniem tych 

zobowiązań, które z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podlegają wcześniejszemu zaspokojeniu. 
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7. Ewidencja  

7.1. Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania po raz pierwszy zapisu Obligacji w Ewidencji prowadzonej 
przez Agenta Emisji. Agentem emisji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Pierwszy zapis w Ewidencji zostanie dokonany w Dacie Emisji. Prawa z Obligacji przysługiwać będą podmiotowi 
wpisanemu do Ewidencji  w Dacie Ustalenia Praw.  

7.2. 

 

7.3. W przypadku niezachowania wyżej wymienionych wymogów spełnienie świadczeń pieniężnych przez Agenta Emisji 
w imieniu Emitenta nastąpi na rzecz osoby figurującej jako posiadacz Obligacji w Ewidencji. 

7.4. 
 

8. Oprocentowanie  

8.1. Obligacje będą oprocentowane począwszy od Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Daty Wykupu (łącznie z tym 

dniem), z zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania Opcji Wcześniejszego Wykupu, Obligacje będą 

oprocentowane począwszy od Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia)  do Daty Wcześniejszego Wykupu (łącznie z 

tym dniem).  

8.2. Okresy Odsetkowe wynoszą 3 (trzy) miesiące, z zastrzeżeniem, iż Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dacie 

Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny 

Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego 

dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Okresy Odsetkowe rozpoczynają się i 

kończą się w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli: 

Numer Okresu 

Odsetkowego 

Dzień rozpoczęcia Okresu 

Odsetkowego 

Dzień zakończenia Okresu 

Odsetkowego 

1 27 listopad 2012 roku 27 luty 2013 roku 

2 27 luty 2013 roku 27 maj 2013 roku 

3 27 maj 2013 roku 27 sierpień 2013 roku 

4 27 sierpień 2013 roku 27 listopad 2013 roku 

5 27 listopad 2013 roku 27 luty 2014 roku 

6 27 luty 2014 roku 27 maj 2014 roku 

7 27 maj 2014 roku 27 sierpień 2014 roku 

8 27 sierpień 2014 roku 27 listopad 2014 roku 

9 27 listopad 2014 roku 27 luty 2015 roku 

10 27 luty 2015 roku 27 maj 2015 roku 

11 27 maj 2015 roku 27 sierpień 2015 roku 

12 27 sierpień 2015 roku 27 listopad 2015 roku 

 

8.3. Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane od Wartości Nominalnej i wypłacane w 3 (trzy) miesięcznych Okresach 

Odsetkowych, według Stopy Procentowej obliczonej osobno dla każdego Okresu Odsetkowego ustalonej w Dacie 

Ustalenia Stopy Procentowej tj. na 3 dni robocze przed dniem każdego Okresu Odsetkowego. 

Dla pierwszego Okresu Odsetkowego dniem ustalenia oprocentowania będzie Data Emisji. W pierwszym dniu 

każdego Okresu Odsetkowego Odsetki mają kupon zerowy.  Odsetki będą płatne w Datach Wypłaty Odsetek.  
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8.4. Oprocentowanie Obligacji zostanie określone dla każdego Okresu Odsetkowego zgodnie z następującymi zasadami: 

(1) Stopa Procentowa będzie sumą wysokości stawki WIBOR3M dla depozytów trzymiesięcznych w PLN, 

opublikowanego na stronie serwisu Reuters w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej około godziny 11:00, 

powiększona o Marżę, w wysokości 5,75 % (słownie: pięć procent 75/100) („Marża”),  

(2) jeżeli ustalenie stawki WIBOR3M zgodnie z punktem (1) nie będzie możliwe – do określenia Stopy 

Procentowej przyjmuje się ostatnią stopę procentową WIBOR3M lub inną stopę procentową, która ją 

zastąpi, dla depozytów trzymiesięcznych, ogłoszoną przed tym dniem.  

8.5. Odsetki od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy obliczane będą według następującej formuły: 

Ki = N * Oi * Di/365 

gdzie: 

Ki oznacza kwotę Odsetek za dany (i-ty) Okres Odsetkowy od jednej Obligacji 

N oznacza Wartość Nominalną jednej Obligacji 

Oi oznacza Stopę Procentową obowiązującą w danym (i-tym) Okresie Odsetkowym 

Di oznacza liczbę dni w danym (i-tym) Okresie Odsetkowym 

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

8.6. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wartości Nominalnej lub Odsetek, Obligatariusze będą uprawnieni do żądania 

zapłaty przez Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia obciążenia rachunku, z którego 

nastąpiła wypłata.  

9. Wykup Obligacji 

9.1. Wykup Obligacji w Dacie Wykupu 

Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dacie Wykupu, o ile nie zostanie przedstawiona do wykupu w 

Dacie Wcześniejszego Wykupu. Wykup Obligacji nastąpi przez Emitenta poprzez zapłatę Wartości Nominalnej, 

powiększonej o Odsetki naliczone za Okres Odsetkowy kończący się w Dacie Wykupu.  

9.2. Opcja Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta 

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji a Obligatariusz ma obowiązek ich zbycia w 

wyznaczonej przez Emitenta Dacie Wcześniejszego Wykupu, pod warunkiem zawiadomienia Obligatariuszy, nie 

później niż na 30 (trzydzieści) dni przed Datą Wcześniejszego Wykupu. Data Wcześniejszego Wykupu może 

przypadać jedynie w Dacie Wypłaty Odsetek. W Dacie Wcześniejszego Wykupu, Emitent dokona wykupu Obligacji, 

płacąc Obligatariuszom za każdą Obligację kwotę obliczoną jako suma:  

(1) Wartości Nominalnej, 

(2) Odsetek naliczonych za Okres Odsetkowy kończący się w Dacie Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem), 

oraz 

(3) Opcji Wcześniejszego Wykupu, liczonej jako procent Wartości Nominalnej określony następująco: 

Numer Kuponu 
Opcja 

(jako procent Wartości 

Nominalnej) 

od 1 do 4 1,20% 

od 5 do 8 0,60% 

od 9 do 12 0,00% 
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9.3. Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariusza 

Obligatariusz ma prawo do przedstawienia pisemnego żądania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z 

Artykułem 14, a Emitent ma obowiązek dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji Serii D (wykup 

obligatoryjny) w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od opublikowania przez Emitenta w formie Raportu Bieżącego 

zgodnie 

z Artykułem 18.1, chyba że Emitent usunie Przypadek Naruszenia w ciągu 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia 

otrzymania pisemnego żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. W Dacie Wcześniejszego Wykupu Emitent dokona 

płatności za każdą Obligację obliczoną jako suma:  

(1) Wartości Nominalnej, 

(2)  Odsetek naliczonych za Okres Odsetkowy kończący się w Dacie Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 

Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem 

wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres 

Emitenta oraz DM BOŚ jako Agenta Emisji prowadzącego Ewidencję. 

Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem wcześniejszego 

wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres podmiotu 

prowadzącego rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. 

W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze sponsora emisji, pisemne żądanie 

powinno zostać przekazane na adres sponsora emisji. 

9.4 Wykupione Obligacje zostaną umorzone poprzez dokonanie odpowiedniego zapisu w Ewidencji w terminie 

zdarzenia powodującego umorzenie Obligacji. 

10. Nabywanie Obligacji przez Emitenta 

Emitent może nabywać Obligacje na rynku wtórnym lub w inny sposób jedynie w celu ich umorzenia. Emitent nie może 

nabywać Obligacji po Dacie Wykupu, w przypadku opóźnienia Emitenta w realizacji zobowiązań z Obligacji określonych w 

niniejszych Warunkach Emisji. 

11. Zobowiązania Emitenta 

W okresie do całkowitej zapłaty wszystkich świadczeń należnych z tytułu Obligacji, Emitent zobowiązuje się do podjęcia 

wszystkich niezbędnych działań w celu spowodowania spełnienia następujących zobowiązań:  

(1) terminowego przekazywania środków na zapłatę Wartości Nominalnej i Odsetek; 

(2) terminowego opłacania podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych;  

(3) przekazywania na żądanie Obligatariuszy rocznego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy 

zbadanego przez biegłego rewidenta wraz ze wszystkimi opiniami i raportami biegłego rewidenta; 

(4) przeznaczenia środków pozyskanych w drodze emisji Obligacji wyłącznie na realizację celu emisji 

określonego w niniejszych Warunkach Emisji; 

(5) zawiadomienia Obligatariuszy, w okresie do całkowitej zapłaty wszystkich świadczeń należnych z tytułu 

Obligacji, w formie Raportu Bieżącego o każdym przypadku naruszenia Warunków Emisji wymienionych w 

Artykule 14 o każdym wystąpieniu Przypadku Naruszenia Warunków Emisji Obligacji. 

12. Zabezpieczenia 

12.1 W celu zabezpieczenia roszczenia Obligatariuszy wobec Emitenta z tytułu Obligacji Serii D zostanie ustanowiony 
zastaw lub zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość do 
maksymalnej, łącznej wartości zabezpieczenia nie wyższej niż 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych) 
składający się z: 

(a) linii technologicznej CCE Ultra do produkcji podpasek i wkładek (Przedmiot Zastawu Nr 1); 

(b) linii technologicznej FA-X/P do produkcji pieluch jednorazowych (Przedmiot Zastawu Nr 2); 

z tym zastrzeżeniem, że zabezpieczenie zostanie ustalone w zależności od liczby subskrybowanych Obligacji w taki 

sposób, iż: 

(i) jeśli subskrybowano minimalną liczbę Obligacji Serii D określoną w Artykule 4 Warunków Emisji i nie 
wyższą niż 1.600 (słownie tysiąc sześćset) sztuk, zabezpieczenie zostanie ustanowione na Przedmiocie 
Zastawu Nr 2.  
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(ii) jeśli subskrybowano Obligacje w liczbie co najmniej 1.601 (słownie: tysiąc jeden) sztuk i nie wyższej niż 
3.800 (słownie: trzy tysiące osiemset) sztuk, zabezpieczenie zostanie ustanowione na Przedmiocie 
Zastawu Nr 1.  

(iii) jeśli subskrybowano Obligacje w liczbie co najmniej 3.801 (słownie: trzy tysiące osiemset jeden sztuk) 
Emitent ustanowi łącznie zabezpieczenie na Przedmiocie Zastawu Nr 1 oraz Przedmiocie Zastawu Nr 2. 

12.2 Zastaw rejestrowy ustanowiony zostanie na rzecz Obligatariuszy bez ich imiennego wskazywania na rachunek 
których w imieniu własnym, na mocy umowy o ustanowienie Administratora, działa Administrator Zastawu 
powołany do pełnienia funkcji administratora zastawu w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o Zastawie. 

12.3 W odniesieniu do Przedmiotu Zabezpieczenia Emitent podjął następujące czynności: 

(b) zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał Przedmioty Zabezpieczenia wycenie przez 
uprawnionego rzeczoznawcę nr 10120 Pana Jerzego Jurgielewicza, który na dzień 14 czerwca 2012 r. 
wycenił: 

(i) Przedmiot Zastawu Nr 1 na kwotę 5.000.000;- PLN (słownie: pięć milionów złotych) oraz 

(ii) Przedmiot Zastawu Nr 2 na kwotę 2.000.000;- PLN  (słownie: dwa miliony złotych).  

Łączna wartość zabezpieczenia Przedmiotu Zabezpieczenia nie będzie wyższa niż 7.000.000;- PLN 

(słownie: siedem milionów złotych). Dokumenty wyceny Przedmiotu Zabezpieczenia stanowią załącznik 

do Propozycji Nabycia. 

(c) zawrze, do Daty Emisji, umowę z Administratorem Zastawu, którym jest Kancelaria Radcy Prawnego 
Daniel Brodowski z siedzibą w Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 40 lok. 6 oraz umowy zastawu 
rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. 

12.4 W sytuacji zaistnienia Przypadku Naruszenia i złożenia przez Obligatariuszy Emitentowi zawiadomienia zgodnie z 
Artykułem 14.2, Administrator Zastawu zobowiązany jest do podjęcia czynności przewidzianych przepisami Ustawy 
o Zastawie oraz Umową o ustanowienie Administratora Zastawu zmierzające do spieniężenia i zaspokojenia 
z Zabezpieczeń Obligacji roszczeń Obligatariuszy wynikających z Obligacji. 

12.5 Emitent, w imieniu którego działa Administrator Zastawu, zobowiązuje się do złożenia wniosku o ustanowienie 
zabezpieczenia w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych po Dacie Emisji.  

12.6 Emitent, zgodnie z postanowieniami Art. 14.1 pkt 12 zobowiązuje się skutecznie ustanowić zabezpieczenie w 
terminie 30 (trzydzieści) dni od Daty Emisji. 

12.7 Emitent ponosi wyłączną odpowiedzialność za skuteczność i prawidłowość ustanowienia zabezpieczenia, o którym 
mowa w niniejszym Artykule. 

13. Płatności 

13.1 Obligacje uprawniają tylko do świadczeń pieniężnych. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń będą Obligatariusze 

ujawnieni w Ewidencji w Dacie Ustalenia Praw. Świadczenia z Obligacji będą dokonywane w Dacie Wypłaty Odsetek, 

Dacie Wykupu lub Dacie Wcześniejszego Wykupu. 

13.2 Każda płatność tytułem Świadczeń z Obligacji będzie dokonywana zgodnie z regulacjami podmiotu prowadzącego 

Ewidencję Obligacji. 

13.3 Jakiekolwiek wypłaty z tytułu Obligacji podlegają wszelkim przepisom podatkowym, dewizowym i innym przepisom 

obowiązującym w miejscu i dacie płatności. 

13.4 W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie 

zobowiązań z Obligacji należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych proporcjonalnie do 

liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności: 

(i)  odsetki z tytułu opóźnienia Emitenta w spełnieniu Świadczeń z Obligacji; 

(ii) Odsetki; 

(iii) Wartość Nominalna; 

13.5 Agent Emisji działa na zlecenie Emitenta i nie ponosi odpowiedzialności wobec Obligatariuszy za zobowiązania 

Emitenta z tytułu Obligacji.  

13.6 Jeżeli Data Wypłaty Odsetek, Data Wykupu lub Data Wcześniejszego Wykupu będzie przypadała na dzień niebędący 

Dniem Roboczym, Obligatariusz otrzyma świadczenie pieniężne pierwszego Dnia Roboczego przypadającego po 

odpowiednim dniu płatności świadczeń pieniężnych, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie ani innych należności 

z tytułu płatności w takim dniu.  

13.7 W przypadku opóźnienia w płatności z tytułu Świadczeń z Obligacji z winy Emitenta, Obligatariusze będą uprawnieni 

do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 
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14. Przypadki Naruszenia Warunków Emisji Obligacji 

14.1 Za Przypadek Naruszenia Warunków Emisji będzie uważane wystąpienie któregokolwiek z niżej wymienionych 

zdarzeń: 

(1) Emitent nie dokona zapłaty w terminie Wartości Nominalnej, Odsetek lub innej wymagalnej kwoty do zapłaty 
z tytułu Obligacji w pełnej wysokości; 

(2) zostanie otwarta likwidacja Emitenta; 

(3) zadłużenie finansowe (zdefiniowane jako zadłużenie oprocentowane z wyłączeniem zobowiązań handlowych) 
Emitenta, w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 3.000.000,- PLN (trzy miliony złotych) nie zostało 
spłacone w terminie, z uwzględnieniem odpowiedniego okresu na usunięcie takiego naruszenia; lub stało się 
wymagalne przed ustalonym terminem wymagalności takiego zadłużenia finansowego z powodu zażądania 
wcześniejszej spłaty takiego zadłużenia finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie 
opisanego); 

(4) Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy o finansowanie, 
prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych (lub decyzji administracyjnych, którym 
nadano rygor natychmiastowej wykonalności) nakazujących zapłatę łącznych kwot przekraczających 
3.000.000,- PLN (trzy miliony złotych); 

(5) W odniesieniu do składników majątkowych Emitenta, o wartości stanowiącej co najmniej 10% wartości 
aktywów majątkowych wskazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Emitenta, 
nastąpiło zajęcie lub została skierowana egzekucja, która nie została umorzona lub uchylona w ciągu 30 
(trzydziestu) dni, a w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została wstrzymana do czasu rozpatrzenia 
środka zaskarżenia. 

(6) Emitent podejmie jakiekolwiek czynności, których celem jest podział Emitenta. 

(7) Niewypłacalność Emitenta, która oznacza każdy z następujących przypadków opisanych poniżej: 

g) Emitent będzie niewypłacalny zgodnie z przesłankami określonymi w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. 
Prawo Upadłościowe i Naprawcze (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1361 ze zm.) („Prawo 
upadłościowe i naprawcze”), 

h) Emitent złoży w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości lub oświadczenie o wszczęciu postępowania 
naprawczego, 

i) wierzyciel lub wierzyciele Emitenta, złożą w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, chyba że 
taki wniosek będzie bezzasadny i w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji 
o takim wniosku Emitent 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). 

j) podjęte zostaną działania (obejmujące m.in. złożenie wniosku lub propozycji albo zwołanie 
zgromadzenia wspólników) mające na celu zawarcie przez Emitenta układu z jego wierzycielami na 
podstawie przepisów Prawa Upadłościowego i Naprawczego, 

k) zwołane zostanie Walne Zgromadzenie Emitenta w celu podjęcia uchwały dotyczącej rozwiązania 
Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o rozwiązaniu Emitenta lub podjęte zostaną inne działania mające 
na celu rozwiązanie Emitenta; 

l) wydane zostanie orzeczenie w sprawie ustanowienia zarządu przymusowego lub rozwiązania Emitenta. 

(8) Emitent zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej, którą prowadził w Dniu Emisji 
Obligacji. 

(9) Przepisy polskiego prawa mające zastosowanie do Emitenta albo orzeczenia sądu lub decyzje organów 
administracyjnych spowodują, że emisja Obligacji, zapłata świadczeń z Obligacji lub wykonanie przez 
Emitenta obowiązków wynikających z Warunków Emisji będą niezgodne z prawem, a Emitent w ciągu 30 dni 
od otrzymania opinii prawnej potwierdzającej taką niezgodność, o ile będzie to możliwe, nie zmieni 
Warunków Emisji w sposób wymagany dla przestrzegania nowych przepisów prawa bądź orzeczeń sądu lub 
decyzji organu administracyjnego, pozwalający wszystkim stronom na odnoszenie zasadniczo takich samych 
korzyści gospodarczych, finansowych oraz prawnych, jakie przewidują Warunki Emisji. 

(10) Akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi. 

(11) Wskaźnik Zadłużenia Finansowego przekroczy poziom 1,00 (wartość zadłużenia oprocentowanego / wartość 
kapitałów własnych), przy czym: 

c) Zadłużenie oprocentowane oznacza sumę zobowiązań do zapłaty (w tym kwoty głównej i odsetek) 
wynikających z umowy pożyczki, kredytu, wystawienia weksla, emisji obligacji lub innych papierów 
dłużnych oraz zobowiązań do zapłaty wynikających z udzielonego poręczenia, gwarancji lub 
przystąpienia do długu; oraz sumę wycen jakichkolwiek transakcji pochodnych, która zabezpieczają 
przed zmianami kursu walutowego, ceny lub stóp procentowych (przy czym dla potrzeb określenia 
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wartości zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnej będzie brana pod uwagę ujemna wartość 
wyceny). Do sumy zadłużenia nie będą zaliczane zobowiązania handlowe (z tytułu dostaw i usług). 

d) Wskaźnik będzie obliczany na podstawie półrocznych sprawozdań finansowych Emitenta na koniec 
każdego półrocza roku obrotowego Emitenta w okresie pomiędzy Dniem Emisji a Dniem Wykupu. 
Emitent jest zobowiązany do zamieszczania obliczeń wskaźnika oraz informacji niezbędnych do jego 
obliczenia w publikowanych raportach okresowych Emitenta na swojej stronie internetowej. 

(12) Jakiekolwiek Zabezpieczenie nie zostanie skutecznie ustanowione w terminie 30 (trzydzieści) dni od Daty 
Emisji lub utraci skuteczność przed dniem wywiązania się Emitenta ze wszystkich zobowiązań wynikających z 
Obligacji lub nastąpi istotne obniżenie wartości przedmiotów, na których zostało ustanowione 
Zabezpieczenie. 

(13) Nie zostanie złożony wniosek o ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w Artykule 12.5 niniejszych 
Warunków Emisji, w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od Daty Emisji. 

14.2 W razie zaistnienia Przypadku Naruszenia wymienionego w Artykule 14.1 niniejszych Warunków Emisji od pkt (1) do 

(12), każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne żądanie, zgodnie z którym należące do niego Obligacje 

stają się natychmiast wymagalne i płatne w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania przez 

Emitenta takiego wezwania. Emitent będzie wówczas zobowiązany do zwrotu Obligatariuszom w tym terminie 

Wartości Nominalnej oraz Odsetek za bieżący Okres Odsetkowy, naliczonych od pierwszego dnia tego Okresu 

Odsetkowego do dnia wcześniejszej wymagalności. Obligatariusz zobowiązany jest wykazać każdy Przypadek 

Naruszenia Warunków Emisji, na podstawie którego żąda wcześniejszego wykupu Obligacji.   

14.3 W Przypadku Naruszenia określonym w pkt (13) Artykułu 14.1 Warunków Emisji, każdy Obligatariusz może wezwać 

Emitenta do natychmiastowego zwrotu Wartości Nominalnej wraz z należnymi Odsetkami oraz dodatkową premią o 

której mowa w Artykule 9.2 pkt (3) niniejszych Warunków Emisji. 

15. Ograniczenia w oferowaniu Obligacji 

15.1. Obligacje nie mogą być przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).  

15.2. Nabywanie i posiadanie Obligacji przez rezydentów w krajach innych niż Rzeczpospolita Polska może podlegać 

ograniczeniom określonym przez prawo polskie (w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z 

Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141 poz. 1178) oraz przepisami obowiązującymi w tych 

krajach.  

16. Przedawnienie 

Zgodnie z Art. 37 a Ustawy o obligacjach roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem dziesięciu lat. 

17. Zmiany 

17.1 Wszystkie postanowienia Warunków Emisji Obligacji są ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie 

Warunków Emisji Obligacji okaże się lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne, niewykonalne lub nieskuteczne, 

wówczas postanowienie takie uznaje się za odrębne od pozostałych postanowień Warunków Emisji Obligacji i nie 

wpływa ono na zgodność z prawem, ważność, wykonalność i skuteczność pozostałych postanowień Warunków 

Emisji Obligacji. 

17.2 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Warunków Emisji Obligacji okaże się lub stanie się niezgodne z 

prawem, nieważne, niewykonalne lub nieskuteczne, Emitent zobowiązuje się do dokonania niezwłocznej zmiany lub 

uzupełnienia takiego postanowienia Warunków Emisji Obligacji, w sposób oddający możliwie najwierniejszą treść 

wyrażoną w postanowieniu, które uznane zostało za niezgodne z prawem, nieważne, niewykonalne lub 

nieskuteczne. 

17.3 Emitent może bez zgody posiadaczy Obligacji dokonać: (i) zmiany niniejszych Warunków Emisji Obligacji, które nie 

stanowią zmiany praw i obowiązków Emitenta i Obligatariuszy, a nadto nie stanowią naruszenia interesów 

Obligatariuszy lub (ii) zmiany niniejszych Warunków Emisji Obligacji, które stanowią zmiany natury formalnej, lub 

technicznej lub dokonywane są w celu korekty oczywistego błędu. 

17.4 Pozostałe zmiany Warunków Emisji Obligacji wymagają zgody wszystkich Obligatariuszy wyrażonej w formie pisemnej. 

18. Zawiadomienia 

18.1 Zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy 

Wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane: 

a) w formie Raportu Bieżącego, oraz 
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b) na stronie: http://www.hygienika.pl 

18.2 Zawiadomienia kierowane przez Obligatariuszy do Emitenta 

Jeżeli Warunki Emisji nie stanowią inaczej wszelkie zawiadomienia kierowane przez Obligatariuszy będą uważane za 

dostarczone, jeżeli zostały wysłane listem poleconym lub pocztą kurierską pod następujący adres: Hygienika S.A., ul. 

Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec. Emitent może zawiadomić Obligatariuszy o zmianie adresu do doręczeń. 

Zawiadomienie takie stanie się skuteczne w terminie 5 (pięć) Dni Roboczych od zawiadomienia przez Emitenta o 

zmianie. 

19. Prawo właściwe i jurysdykcja 

19.1. Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.  

19.2. Wszelkie związane z Obligacjami spory będą rozstrzygane wyłącznie w postępowaniu przed polskim sądem 

powszechnym właściwym dla siedziby Agenta Emisji. 

 

 

Niniejsze Szczegółowe  Warunki Emisji Emitent zaakceptował dnia 16 listopada 2012 roku 

 

w imieniu Emitenta  
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11.6 DEFINICJE I OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW  

Alternatywny System Obrotu lub ASO alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie  

z Regulaminem ASO; 

Catalyst  system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi prowadzony przez 
GPW, zgodnie z Regulaminem Catalyst; 
 

Nota Informacyjna niniejszy dokument sporządzony na potrzeby wprowadzenia do ASO 2.634 obligacji 
Emitenta serii D; 

Emitent, Spółka, HYGIENIKA S.A.  Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (42-700);  ul. Powstańców Śląskich 54, 

zarejestrowaną pod numerem REGON: 011302860; 

S.A. Spółka Akcyjna; 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ; 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

KSH Ustawa z dnia 15  września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, 

z poźn. zm.); 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy; 

Obligacje  oznacza 2.634 obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000,- PLN 

(słownie: jeden tysiąc złotych) HYGIENIKA S.A.; 

Obligatariusz oznacza osobę wskazaną w Ewidencji jako posiadacz Obligacji, uprawniony do 

otrzymywania świadczeń z Obligacji; 

Organizator ASO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;  

Raport Bieżący oznacza informacje, o których mowa w np. 54 ust 3 oraz np. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o 

Ofercie Publicznej oraz informacje bieżące zamieszczane w raportach bieżących i 

okresowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku        

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 

roku, poz. 259 z późn. zm.); 

Regulamin ASO Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW 

z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.); 

Regulacje KDPW oznacza obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez 

KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo-

rozliczeniowego, w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych i Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych; 

Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 

roku Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.);  

Ustawa o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi 

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 

U. Z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.); 

Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza Ustawę z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2009r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.); 

Warunki Emisji Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji serii D; 

Zł, PLN złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej. 

 


