Raport bieżący nr 10/2012
Data sporządzenia: 24 lutego 2012
Temat: Emisja obligacji serii C
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku dotyczącego
podjęcia uchwały w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C
(Obligacje), Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 23 lutego
2012 roku podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału Obligacji (Uchwała),
emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych, o którym to
programie oraz zmianie jego niektórych parametrów Emitent informował odpowiednio w
raporcie bieżącym nr 22/2011 z dnia 28 października oraz w ww. raporcie bieżącym nr
9/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku.

Zgodnie z treścią Uchwały, Zarząd Spółki dokonał przydziału 30.000 sztuk Obligacji o
wartości nominalnej 1.000 zł każda, w związku, z czym emisja Obligacji doszła do skutku.
Cena emisyjna Obligacji serii C jest równa wartości nominalnej tych Obligacji, w związku, z
czym w wyniku emisji Spółka pozyskała środki finansowe w wysokości 30.000.000 zł.
Przydział obligacji został dokonany na rzecz inwestorów, którzy złożyli prawidłowy zapis na
Obligacje oraz dokonali pełnej wpłaty.

Jednocześnie w nawiązaniu do ww. raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku
Spółka informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji
nabycia obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku, Emitent posiadał zobowiązania
finansowe w postaci:
- zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 42 297 tys. zł,
- zobowiązań z tytułu umów leasingu w wysokości 175 tys. zł.

Szczegółowe informacje o emisji Obligacji, w tym m.in. cel i parametry emisji, Emitent
przekazał w ww. raporcie bieżącym nr 9/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku.
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Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
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