
UCHWAŁA nr 1/02/2013
Zarządu Spółki EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lutego 2013 roku
w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A

§ 1
Działając  na podstawie  art.  2  punkt  1  ustawy z  dnia  29 czerwca  1995  roku o obligacjach 
(tj. Dz. U. z 2001 nr 120 poz. 1300 ze zm.) Zarząd Spółki EUROCENT SA (dalej: „Spółka”, 
„Emitent”)  postanawia  wyemitować  do 2 500 (dwa tysiące  pięćset)  obligacji  na okaziciela 
o wartości  nominalnej  1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda o łącznej  wartości nominalnej 
nieprzekraczającej kwoty 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) („Obligacje”) 
o następujących parametrach:

1. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
2. Obligacje  zostaną  zaoferowane  w  sposób  określony  w  art.  9  punkt  3  Ustawy 

o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych 
adresatów w liczbie nie większej  niż 99 osób. 

3. Spłata wierzytelności z tytułu Obligacji zabezpieczona będzie w następujący sposób:
a) Oświadczenie  o  Poddaniu  się  Egzekucji,  w trybie  art.  777  §  1  pkt  5  Kodeksu 

Postępowania Cywilnego
b) Oświadczenie Grzegorza Kolawy – Prezesa Zarządu oraz Akcjonariusza o poręczeniu
4. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
5. Obligacje zostaną wykupione w terminie 24 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
6. Obligacje  będą  oprocentowane  według  zmiennej  stopy  procentowej  w  wysokości 

WIBOR6M + 700bp w skali roku, liczonej od wartości nominalnej Obligacji.
7. Odsetki od Obligacji będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji Obligacji.
8. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji rozpocznie się  w dniu przydziału Obligacji.

§ 2
Zarząd  EUROCENT  Spółka  Akcyjna  wyraża  zgodę  na  dematerializację  Obligacji  i  ich 
rejestrację  w  systemie  rejestracji  zdematerializowanych  papierów  wartościowych 
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów wartościowych S.A.

§ 3
Zarząd  EUROCENT  SA  postanawia  ubiegać  się  o  wprowadzenie  Obligacji  do  obrotu 
w alternatywnym  systemie  obrotu  w  ramach  Catalyst,  prowadzonym  przez  Spółkę  Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4
Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna określi w odrębnej uchwale szczegółowe warunki emisji 
Obligacji, w tym w szczególności ustali termin oferty Obligacji, dzień emisji, dzień przydziału, 
dzień wykupu oraz zasady naliczania odsetek i ich wypłat, a także określi zasady przydziału 
Obligacji, oraz prawa i obowiązku Spółki oraz Obligatariuszy wynikające z Obligacji.

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 


