
Raport Bieżący 

Spółka: HOTBLOK 

Numer: 17/2012 

Data: 2012-04-13 16:07:35 

Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW 

Tytuł: 
HOTBLOK S.A. - uchwała Zarządu w sprawie emisji przez Spółkę 
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Dane szczegółowe: 
 

Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2012r. podjął uchwałę nr 1/2012 w 

sprawie emisji zabezpieczonych obligacji serii A. 

Przedmiotem uchwały jest emisja w ramach Programu Emisji Obligacji Zabezpieczonych od 

3 000 do 5 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000 

złotych każda, z terminem wykupu przypadającym na 36 miesięcy, licząc od dnia uchwały o 

przydziale i rozliczenia obligacji. 

Obligacje oferowane będą w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. 

Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach półrocznych 

lub kwartalnych. Oprocentowanie obligacji ustalone będzie na poziomie wskaźnika WIBOR 

6M i zostanie powiększone o marżę dla inwestorów, która zostanie ustalona na podstawie 

odrębnej uchwały Zarządu Emitenta. 

Emisja obligacji przeprowadzana będzie w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach tj. 

poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji w sposób, który nie będzie stanowił 

publicznego proponowania nabycia Obligacji, ani publicznej oferty Obligacji. 

Propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 99 adresatów. Osobami 

uprawnionymi do uczestnictwa w ofercie będą wyłącznie osoby wytypowane przez Emitenta, 

do których skierowana zostanie propozycja uczestnictwa w ofercie.  

Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach. 

Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa. 

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż 31 grudnia 2012r. 

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na planowane inwestycje. 

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i 

Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."  
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