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Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Ghelamco Invest Polska”) emitująca 
obligacje na rynku polskim w celu pozyskania finansowania na realizację projektów 
nieruchomościowych Grupy Ghelamco w Polsce, informuje, że uzyskała informację, iż 

Ghelamco Invest NV z siedzibą w Ieper, Belgia ("Ghelamco Invest Belgia") - podmiot 
dotychczas emitujący obligacje na wybranych rynkach europejskich w celu pozyskania 
finansowania na realizację projektów nieruchomościowych Grupy Ghelamco w jurysdykcjach 
niżej wskazanych, rozważa przeprowadzenie w Polsce emisji obligacji w ramach 
ustanowionego przez siebie w 2017 roku programu emisji obligacji (EMTN Programme o 
maksymalnej wartości 250.000.000 EUR, zabezpieczony poręczeniem udzielonym przez 
Ghelamco Group Comm VA - podmiot pośrednio dominujący także wobec Ghelamco Invest 
Polska).  

Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu niepublicznej oferty obligacji skierowanej do 
indywidualnie wybranych inwestorów podjęta zostanie przez Ghelamco Invest Belgia po 
uprzedniej analizie rynku. Wartość ewentualnej emisji nie przekroczy 20% wartości programu.  

Ghelamco Invest Belgia, podobnie jak Granbero Holdings Limited, jest podmiotem 
holdingowym zależnym od Ghelamco Group Comm VA. Ghelamco Invest Belgia wraz ze 
swoimi podmiotami zależnymi skupia się jednak na projektach inwestycyjnych w branży 
nieruchomości na terenie Belgii i Francji, a dodatkowo rozważa realizację projektów na terenie 
Holandii, Wielkiej Brytanii, Luksemburga, na Cyprze oraz w Niemczech. Ghelamco Invest 
Belgia nie rozważa rozpoczęcia projektów inwestycyjnych na terenie Polski.  

 

Niniejszy raport nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani materiału 
promocyjnego. Raport ma charakter wyłącznie informacyjny i sporządzony został w wykonaniu 
obowiązku przewidzianego 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.).   

 
 


