
 

   
 

Raport 24/2017 Ghelamco Invest sp. z o.o. w związku z planowanym nabyciem obligacji 

własnych celem ich umorzenia 

Decyzja o nabyciu obligacji własnych celem ich umorzenia 

09-11-2017 

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 9 

listopada 2017 r. Emitent podjął decyzję o nabyciu w celu umorzenia: 

(i) 1.600 (słownie: tysiąc sześćset) obligacji serii PA, zdematerializowanych i 

oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00099, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 

29 stycznia 2014 r.; 

(ii) 760 (słownie: siedmiuset sześćdziesięciu) obligacji serii PB, zdematerializowanych i 

oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00107, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 

11 kwietnia 2014 r.; 

(iii)1.270 (słownie: tysiąc dwieście siedemdziesiąt) obligacji serii PE, 

zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00198, 

wyemitowanych przez Spółkę w dniu 22 maja 2015 r.;  

(iv) 2.200 (słownie: dwa tysiące dwieście) obligacji serii H, zdematerializowanych i 

oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00115, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 

25 kwietnia 2014 r.; oraz 

(v) 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) obligacji serii J, zdematerializowanych i oznaczonych 

kodem ISIN: PLGHLMC00131, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 4 lipca 2014 r. 

 

Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne 

odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniesie ok. 41.706.173,97 zł 

(słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy i 

97/100 złotych). 

 

Rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji zaplanowany 

jest na 13 listopada 2017 r. (lub około tej daty). 

 

Obligacje zostaną nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o 

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

 

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 póź n. 

zm.). 

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.  


