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Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K5 

 

 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji. 

Subskrypcja obligacji serii K5 została otwarta w dniu 1 września 2020 r. oraz 

zakończona w dniu 14 września 2020 r. 

 

Data przydziału instrumentów finansowych. 

Przydział obligacji został dokonany w dniu 17 września 2020 r. Rejestracja w KDPW 

nastąpiła w dniu 21 września 2020 r. 

 

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją. 

Subskrypcją zostało objętych 115.000 (sto piętnaście tysięcy) sztuk obligacji o wartości 

nominalnej 100,00 (sto) złotych, o łącznej wartości nominalnej 11.500.000,00 

(jedenaście milionów pięćset tysięcy) złotych. 

 

Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej 

transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od 

liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy. 

Oferty nie dzielono na transze. Łącznie zapisami objęto 107.865 sztuk obligacji. 

Redukcja nie wystąpiła. 

 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach 

przeprowadzonej subskrypcji. 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostały przydzielone wszystkie obligacje na 

które złożono zapisy, tj. 107.865 (sto siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) sztuk. 

 

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane. 

Obligacje zostały objęte po cenie nominalnej, tj. 100,00 (sto) złotych. 

 

Informacja o sposobie opłacenia (nabytych) papierów wartościowych ze 

wskazaniem szczegółowych informacji.  

41.604 sztuk Obligacji zostało opłaconych poprzez potrącenia za obligacje serii K1 

Emitenta. 16 inwestorów objęło obligacje poprzez zapłatę obligacjami serii K1. 
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Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K5 

Obligacje serii K1 zostały nabyte przez Emitenta po cenie nominalnej z zastrzeżeniem 

wypłacenia tym Inwestorom narosłych odsetek za XII okres odsetkowy serii K1  

 

66.261 sztuk Obligacji zostało opłaconych gotówką 

 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte 

subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach. 

Na obligacje złożyło zapisy 55 inwestorów. 

 

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach 

przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach. 

Obligacje zostały przydzielone 55 inwestorom. 

 

Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe 

w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby 

instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki 

instrumentu finansowego. 

Obligacje nie były emitowane przez subemitentów; nie zawierano umów o subemisję. 

 

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów 

emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.  

Łączne koszty emisji obligacji serii K5 wyniosły 352.341,90 (trzysta pięćdziesiąt dwa 

tysiące trzysta czterdzieści jeden 90/100) złotych, w tym: 

a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 342.341,90 (trzysta czterdzieści dwa 

tysiące trzysta czterdzieści jeden 90/100) złotych, 
b. wynagrodzenie subemitentów: 0,00 (zero) złotych, 
c. sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu 

informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000,00 (dziesięć  
tysięcy) złotych, 

d. promocja oferty: 0,00 (zero) złotych. 

 

Koszty emisji obligacji serii K5 będą rozliczane przez cały okres życia emisji. 

 


