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Temat: Podjęcie decyzji o przedterminowym wykupie obligacji serii A2 

 

Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie (Emitent) informuje, iż w dniu 15 listopada 2013 r. podjął 

uchwałę w przedmiocie wykonania opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta wszystkich 

obligacji na okaziciela serii A2 o nazwie KFL1214, oznaczonych kodem ISIN: PLHOOP000077, tj. 45925 

(czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) sztuk, o wartości nominalnej 1000 (jeden 

tysiąc) złotych każda ("Obligacje"). Zawiadamia się Obligatariuszy, że Obligacje serii A2 zostaną 

wykupione przed dniem terminowego wykupu, w trybie przewidzianym Warunkach emisji obligacji 

serii A2. 

Dzień wykupu Obligacji ustalony został na 21  grudnia 2013 r., natomiast dzień według stanu na który 

ustala się stany rachunków papierów wartościowych w celu ustalenia liczby obligacji będących 

przedmiotem przedterminowego wykupu przysługujących danemu obligatariuszowi przypadnie dnia 

13 grudnia 2013 r. Obligacje zostaną wykupione poprzez Emitenta zapłatę kwoty, stanowiącej  

100,60 % (słownie: sto procent 60/100) wartości nominalnej Obligacji, tj. 1006 złotych za każdą 

obligację. Wypłata świadczeń pieniężnych związanych z przedterminowym wykupem w związku z 

okolicznością, iż dzień wykupu przypada na sobotę nastąpi w pierwszym dniu roboczym 

następującym po tym dniu tj. 23 grudnia 2013 r. 

W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW") oraz ich 

wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie ("Catalyst") oraz BondSpot S.A. w Warszawie ("BondSpot"), 

przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z 

właściwymi regulacjami dotyczącymi KDPW i Catalyst oraz BondSpot, po ustaleniu stron transakcji na 

podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych 

obligatariuszy. 

Emitent złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie obsługi przedterminowego wykupu. Emitent 

zwróci się do organizatora Catalyst oraz organizatora BondSpot o zawieszenie obrotu Obligacjami w 

związku z przedterminowym wykupem zgodnie z regulacjami KDPW. Przedterminowy wykup 

Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych 

posiadacza Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 

2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami). 

 


