Raport bieżący nr 22/2011
Data sporządzenia: 28 października 2011
Temat: Uchwała Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w sprawie ustanowienia Programu Emisji
Obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2011 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie
podjęcia decyzji o zamiarze emisji obligacji Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Spółka)
informuje, iż w dniu 28 października 2011 r. działając, na podstawie art. 371 § 1-3 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie
realizacji Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Zgodnie z treścią ww. uchwały w Spółce realizowany będzie Program Emisji Obligacji
Niezabezpieczonych („Program”) na zasadach wskazanych poniżej:
−

w ramach Programu Spółka wyemituje obligacje niezabezpieczone (Obligacje), w
jednej lub kilku seriach, w terminie nie dłuższym niż do 30 czerwca 2014 roku,

−

obligacje będą obligacjami na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu, - celem
emisji Obligacji jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych, które zostaną
przeznaczone przede wszystkim na zakup portfeli wierzytelności przez podmioty
należące do Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP,

−

w ramach Programu może być wyemitowana dowolna liczba serii Obligacji,
począwszy od serii B.

W ramach Programu Spółka wyemituje do 150.000 Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł
każda. Cena emisyjna Obligacji równa będzie wartości nominalnej. Wyemitowane obligacje
zostaną wykupione w terminie do 36 miesięcy. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone
w oparciu o stawkę WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych
powiększone o marżę, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie
przeprowadzonego procesu bookbuildingu.
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700 000 zł w pełni opłacony.

Jednocześnie Emitent informuje, iż szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii
Obligacji w ramach Programu zostaną zawarte w memorandum informacyjnym
każdorazowo zaakceptowanym przez Zarząd.
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