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Ghelamco Invest sp. z o.o.  
(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185773) 

 

Komunikat aktualizujący nr 7 
z dnia 23 czerwca 2015 r. 

do prospektu emisyjnego podstawowego II publicznego programu emisji obligacji Ghelamco Invest sp. 

z o.o. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 listopada 2014 r. ("Prospekt") 

oraz do Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PPC ("Ostateczne Warunki"), udostępnionych 

do publicznej wiadomości w dniu 15 czerwca 2015 r.  

w sprawie wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów na Obligacje Serii PPC 

Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 czerwca 2015 roku wystąpił Dzień 

Przekroczenia Zapisów na Obligacje Serii PPC ("Obligacje").  

Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w Ostatecznych Warunkach na dzień 23 

czerwca 2015 roku, pozostaje bez zmian. 

W okresie od rozpoczęcia zapisów w dniu 16 czerwca 2015 roku do dnia 22 czerwca 2015 roku złożono 

zapisy na liczbę Obligacji większą od łącznej liczby oferowanych Obligacji, co powoduje, że w dniu 

22 czerwca 2015 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt 5.1.4 ("Opis 

możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom") 

Prospektu oraz pkt 2 ("Terminy związane z ofertą Obligacji Serii PPC") Ostatecznych Warunków.  

Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem 22 czerwca 2015 roku zostaną przydzielone Obligacje 

w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Zapisy złożone w okresie od dnia 22 czerwca 2015 roku 

(włącznie) do dnia 23 czerwca 2015 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane.  

Łączna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od dnia 22 

czerwca 2015 roku (włącznie) do dnia 23 czerwca 2015 roku (włącznie) będzie równa różnicy między 

łączną liczbą oferowanych Obligacji, a liczbą Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli 

zapisy przed dniem 22 czerwca 2015 roku. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym mają znaczenie nadane im w 

Prospekcie. 

 

 


