
 

   
 

Raport 59/2016 Ghelamco Invest sp. z o.o. w związku z nabyciem obligacji własnych celem 

ich umorzenia 

Nabycie obligacji własnych celem ich umorzenia 

29-12-2016 

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu  

28 grudnia 2016 r. Emitent nabył w celu umorzenia od posiadaczy wyemitowanych 

wcześniej przez Emitenta obligacji serii PA, PB, PC, PD, PE i K następujące obligacje 

własne („Obligacje”) notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez 

BondSpot S.A. („ASO BondSpot”) oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO GPW”): 

(i) 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji serii PA, zdematerializowanych  

i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00099, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 

29 stycznia 2014 r.; 

(ii) 483 (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy) obligacje serii PB, zdematerializowane  

i oznaczone kodem ISIN: PLGHLMC00107, wyemitowane przez Spółkę w dniu  

11 kwietnia 2014 r.; 

(iii) 67 (słownie: sześćdziesiąt siedem) obligacji serii PC zdematerializowanych  

i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00156, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 

15 lipca 2014 r.; 

(iv) 500 (słownie: pięćset) obligacji serii PD, zdematerializowanych i oznaczonych kodem 

ISIN: PLGHLMC00164, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 sierpnia 2014 r.; 

(v) 2.010 (słownie: dwa tysiące dziesięć) obligacji serii PE, zdematerializowanych  

i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00198, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 

22 maja 2015 r.; oraz 

(vi) 30 (słownie: trzydzieści) obligacji serii K, zdematerializowanych i oznaczonych 

kodem ISIN: PLGHLMC00149, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 16 lipca  

2014 r. 

Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 112.362.252,80 zł (słownie: sto dwanaście milionów 

trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa i 80/100 złotych). 

 

Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o 

obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji 

nabycia Obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia jest związana z emisją przez 

Emitenta obligacji serii PF w ramach V programu emisji obligacji. 

 

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, ze 

zm.), par. 5 pkt 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot oraz par. 5 pkt 6 Załącznika 

nr 4 do Regulaminu ASO GPW. 

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.  


