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Temat: Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii B 

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Treść:  

Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 

20/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 r. Zarząd Spółki 

podjął uchwałę o przedterminowym wykupie obligacji serii B zgodnie z którą: 

 

1. Spółka w dniu 17 stycznia 2016 r. dokona przedterminowego wykupu wszystkich 

Obligacji. 

2. Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem domu 

maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski”), 

prowadzącego ewidencję Obligacji w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 

stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) („Ewidencja”), na 

następujących zasadach: 

1) przedterminowemu wykupowi podlegają wszystkie pozostające w obrocie 

Obligacje, tj. 16 000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i 

łącznej wartości nominalnej 16.000.000,00 zł; 

2) Obligatariuszom będą przysługiwać następujące świadczenia z każdej jednej 

Obligacji: 

a. świadczenie pieniężne polegające na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości 

nominalnej Obligacji tj. kwotę 1.000,00 zł tytułem kwoty wykupu równej 

wartości nominalnej jednej Obligacji oraz  

b. świadczenie pieniężne polegające na zapłacie kwot odsetek tj. kwotę 18,48 zł 

brutto na 1 (jedną) Obligację; 

c. dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii z tytułu przedterminowego 

wykupu Obligacji w wysokości 12,50 zł brutto na 1 (jedną) Obligację;  

3) dniem ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń, o których 

mowa w pkt 2) powyżej jest 6 (szósty) dzień roboczy poprzedzający dzień 

przedterminowego wykupu, tj. dzień 8 stycznia 2016 r.; 

4) począwszy od dnia 8 stycznia 2016 r. do dnia przedterminowego wykupu 

Obligacje zostaną zablokowane w Ewidencji w sposób uniemożliwiający ich 

zbycie. 

3. Spółka zwróci się do Domu Maklerskiego o przeprowadzenie przedterminowego 

wykupu, w tym o zawiadomienie uprawnionych z Obligacji, o wypłatę świadczeń z 

Obligacji na rachunki bankowe Obligatariuszy, oraz o dokonanie odpowiedniego 

zapisu ewidencyjnego dokumentującego wygaśnięcie praw z Obligacji. 

 


