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spółka

Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii E Spółki Lokaty
Budowlane S.A.
Zarząd Lokaty Budowlane S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż podjął uchwałę nr 2/2017 w
sprawie emisji zerokuponowych obligacji na okaziciela serii E (dalej Obligacji) w liczbie do 5 849
(pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych)
każda.
Obligacje serii E emitowane są w celu całkowitego dobrowolnego wykupu Obligacji serii C i
rolowania ich na Obligacje serii E, co umożliwi dokończenie realizacji inwestycji budowy obiektu
handlowo-usługowego na gruntach 2/2, 2/3 i 11/6 o łącznej powierzchni 2.276 m² położonych
przy ul. Dolnej 43/45 w Warszawie.
Cena emisyjna 1 sztuki obligacji – 944,95 zł (dziewięćset czterdzieści złote i dziewięćdziesiąt pięć
groszy). Obligacje będą emitowane z dyskontem w skali roku na poziomie 5,5%.
Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Data wykupu serii E to 30 czerwca 2018 roku.
Obligacje będą denominowane w złotych polskich.
Próg emisji wynosi 5.849.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy
złotych), tj. 5.849 sztuk obligacji liczonych wg wartości nominalnej, co oznacza, że wszystkie
Obligacje serii C muszą być rolowane na Obligacje serii E.
Obligacje serii E poprzez ustanowienie na rzecz Administratora Hipoteki działającego w imieniu
wszystkich Obligatariuszy, na pierwszym miejscu, hipoteki łącznej do sumy 7.603.700,00 zł
(siedem milionów sześćset trzy tysiące siedemset złotych) na prawie własności działek
stanowiącym 100% udziału w gruntach 2/2, 2/3 i 11/6 o łącznej powierzchni 2.276 m² położonych
przy ul. Dolnej 43/45 w Warszawie.
Emisja, i objęcie Obligacji nastąpi w dniu 9.06.2017 r.
O przydziale obligacji serii E Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 8 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
„Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
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