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Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 9 grudnia 
2019 r. Emitent nabył w celu umorzenia, następujące obligacje własne („Obligacje”): 

(i) 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) obligacji serii PF, zdematerializowanych i oznaczonych 
kodem ISIN: PLGHLMC00313, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 grudnia 
2016 r.; 
 

(ii) 2.000 (słownie: dwa tysiące) obligacji serii PG, zdematerializowanych i oznaczonych 
kodem ISIN: PLGHLMC00339, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 marca 2017 
r.; 
 

(iii) 7.170 (słownie: siedem tysięcy sto siedemdziesiąt) obligacji serii PH, 
zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00347, wyemitowanych 
przez Emitenta w dniu 7 grudnia 2017 r.; 
 

(iv) 2 (słownie: dwie) obligacje serii PPE, zdematerializowanych i oznaczonych kodem 
ISIN: PLGHLMC00230, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 29 marca 2016 r.; 
 

(v) 8.986 (słownie: osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) obligacji serii PPG, 
zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00255, wyemitowanych 
przez Emitenta w dniu 27 kwietnia 2016 r. 
 

(vi) 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji serii PPI, zdematerializowanych i oznaczonych 
kodem ISIN: PLGHLMC00271, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 27 lipca 2016 
r.; 
 

(vii) 14.500 (słownie: czternaście tysięcy pięćset) obligacji serii PPJ, zdematerializowanych 
i oznaczonych kodem ISIN PLGHLMC00289, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 
28 października 2016 r.; 
 

(viii) 4.185 (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć) obligacji serii PPK, 
zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00297, wyemitowanych 
przez Emitenta w dniu 9 grudnia 2016 r. 
 

Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 13.837.300 zł (słownie: trzynaście milionów 
osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych). 

 
Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o 
obligacjach (Dz.U.2018.483 t.j. z dnia 9 lutego 2018 r.) w celu ich umorzenia. Realizacja 
transakcji nabycia Obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie 
poziomu zobowiązań Emitenta. 
 
Obligacje serii PF, PG oraz PH były notowane na ASO BondSpot oraz na ASO GPW. 
 
Obligacje serii PPE, PPG, PPI, PPJ oraz PPK były wprowadzone do obrotu na giełdowym 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
w ramach platformy Catalyst. 
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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.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.12), par. 5 pkt 
1 ppkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot oraz par. 5 pkt 1 ppkt 1) Załącznika 
nr 4 do Regulaminu ASO GPW. 

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.  


