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Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do punktu 2b zawiadomień o zwołaniu
zgromadzeń obligatariuszy opublikowanych przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 27
maja 2015 roku ("Zawiadomienia", "Zgromadzenia Obligatariuszy"), informuje, iż w dniu 23 czerwca
2015 r. Spółka podjęła decyzję o wypłacie na rzecz obligatariuszy kwot w wysokości i na zasadach niżej
określonych:
a) Wysokość wypłaty:
0,25% wartości nominalnej obligacji, z których dany obligatariusz oddał głos za podjęciem uchwał w
brzmieniu wskazanym w stosownym Zawiadomieniu o Zwołaniu Zgromadzenia ("Obligatariusz",
"Uchwała").
b) Uprawnione podmioty:
Obligatariusze, którzy osobiście lub przez pełnomocnika wezmą udział w stosownym Zgromadzeniu
lub Zgromadzeniach Obligatariuszy zwołanych na dzień 26 czerwca 2015 roku oraz oddadzą głos za
podjęciem Uchwały lub Uchwał.
c) Dodatkowe warunki dokonania wypłaty:
•

Wszystkie Zgromadzenia Obligatariuszy zwołane na podstawie Zawiadomień wyrażą w dniu
26 czerwca 2015 roku zgody na wypłatę Dywidendy przez Gwaranta (oba pojęcia zgodne z
definicją wskazaną w Zawiadomieniach o Zwołaniu Zgromadzeń) na zasadach określonych w
Zawiadomieniach poprzez podjęcie Uchwał;

•

Obligatariusz dostarczy do Emitenta w terminie do 10 lipca 2015 roku pisemne informacje oraz
dokumenty niezbędne do dokonania stosownych wypłat, tj.:
1. Oznaczenie Obligatariusza (imię i nazwisko / firma: ……………………………………….
2. Adres zameldowania / Siedziba: ……………………; ulica: …………………………....
3. Adres do korespondencji: …………………………….;ulica: ……………………………
4. PESEL/REGON lub inny numer identyfikacyjny:
……………………………………...
5. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………..
6. Numery telefonu / faksu……………………………………………………………………….
7. Urząd Skarbowy: ………………………...…………………………………………………
8. NIP: ………………………….……………………………………………………….............
9. Oznaczenie (seria oraz ISIN) i liczba Obligacji, w oparciu o które powinna zostać obliczona
kwota świadczenia ………………………………………………………………….............
10. Informacje niezbędne do dokonania płatności przez Spółkę (ostateczny sposób dokonania
płatności, tj płatność na rachunek bankowy lub za pośrednictwem KDPW zostanie ustalony
przez Spółkę):
- rachunek bankowy Obligatariusza nr ………………………….…………………………,
prowadzony przez ………………………….…………………………,
- dane niezbędne do rozliczenia płatności za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A.:
(i) numer rachunku papierów wartościowych Obligatariusza / rachunku zbiorczego:
………………………………………………………………………………………

(ii) nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych
Obligatariusza/posiadacza rachunku zbiorczego: ……………………………………
………………………………………………………………………………………
(iii) kod podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych
Obligatariusza/posiadacza rachunku zbiorczego: ………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(iv) numer konta podmiotowego: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11. Dokumenty wykazujące umocowanie, w przypadku gdy informacje i dokumenty składane
są przez pełnomocnika Obligatariusza, lub inne osoby działające w imieniu i na rzecz
Obligatariusza;
12. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Obligatariusza będącego osobą fizyczną lub
osoby fizycznej (osób fizycznych) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza: ja niżej
podpisana/-ny oświadczam, że zostałam/-łem poinformowana/-ny o tym, że administratorem
danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: dz.u. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) jest Ghelamco Invest sp. zo.o., która będzie je
przetwarzała zgodnie z prawem w celu wykonania stosownych płatności należnych z tytułu
posiadanych obligacji. Oświadczam, że moje dane osobowe przekazuję dobrowolnie oraz
przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: dz.u.
z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Ghelamco Invest sp. z o.o., w tym na przekazywanie tych danych Krajowemu Depozytowi
Papierów Wartościowych S.A. lub innym podmiotom jeżeli będzie to niezbędne do dokonania
płatności wynikających z obligacji;

•

Płatności dokonane zostaną z uwzględnieniem koniecznych potrąceń wynikających z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku nieprzekazania certyfikatów
rezydencji, obowiązki podatkowe będą realizowane wyłącznie w oparciu o postanowienia
obowiązujących ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od
osób prawnych.

d) Termin dokonania wypłaty:
Wypłaty dokonane zostaną w terminie do dnia 30 lipca 2015 roku.

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.

