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RB 64/2014 

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C 

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") 

informuje, iż w dniu 26 czerwca 2014 r. podjął uchwałę nr 03/06/2014 w sprawie 

emisji obligacji serii C. Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 3.000 (słownie: trzy 

tysiące) sztuk obligacji serii C na okaziciela, rocznych, odsetkowych, 

niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 

każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy 

miliony złotych). 

Przedmiotowe obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej, 

nieodbiegającej od poziomów rynkowych. Obligacje zostaną zaoferowane na 

podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia obligacji zostanie 

skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149. 

Emisja obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 2.000 (słownie: 

dwa tysiące) sztuk obligacji (próg emisji). Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania 

sie o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Celem emisji obligacji jest pozyskanie przez Spółkę środków na cele ogólnorozwojowe 

Spółki. 

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o emisji obligacji serii C, ze 

względu na wartość emitowanych obligacji, która przekracza 10% wartości kapitałów 

własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu 

finansowym. 
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Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 

Klaudiusz Sytek 

Prezes Zarządu 

 


