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W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Zarząd spółki 
Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 marca 2017 r. została podjęta 
uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji do 160.000 obligacji serii PG („Obligacje”) 
emitowanych w ramach ustanowionego przez Emitenta V programu emisji obligacji 
(„Program”). 

Oferta publiczna Obligacji skierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabędzie 
Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 500.000 PLN rozpocznie 
się w dniu 2 marca 2017 r. 

Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 1 marca 2017 r. zostały podpisane warunki 
emisji („Warunki Emisji”) Obligacji emitowanych w ramach Programu. Zgodnie z Warunkami 
Emisji, Obligacje będą oprocentowane według stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych 
powiększonej o marżę wynoszącą 4,3%, natomiast termin wykupu Obligacji został ustalony na 
dzień 16 marca 2022 r. 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2005 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 
238, ze zm.) Warunki Emisji będą stanowiły załącznik do propozycji nabycia udostępnianych 
w związku z ofertą Obligacji. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż wartość zaciągniętych zobowiązań (z wyszczególnieniem 
zobowiązań przeterminowanych) na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 
miesiące dzień publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 
940.464.164,21 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści milionów, czterysta sześćdziesiąt 
cztery tysiące, sto sześćdziesiąt cztery złote, 21/100 groszy), w tym zero zobowiązań 
przeterminowanych. 

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz 
uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. 
zm.). 
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