LIST OD EMITENTA

Warszawa, 17 czerwca 2015 roku

Działając w imieniu i na rzecz Ghelamco Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod
adresem 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 185773 ("Emitent",
"Spółka"), zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie wypłaty dywidendy przez Granbero Holding Limited ("Gwaranta") na
rzecz swojego jedynego wspólnika - spółki Ghelamco Group Comm. VA, z siedzibą w Ieper, Belgia.
Wypłata dywidendy będzie miała miejsce bez fizycznego przepływu środków pieniężnych poprzez potrącenie wzajemnych
wierzytelności istniejących pomiędzy Gwarantem a spółką Ghelamco Group Comm. VA, w terminie:
i.

kwota do 50.000.000,00 EUR, do dnia 30 czerwca 2015 roku,

Otrzymana dywidenda pozwoli na dalszy rozwój działalności Grupy Ghelamco w Belgii i Europie Zachodniej. Dane finansowe, opis
projektów i sytuacji holdingów została szczegółowo opisana w Informacji z dnia 17 czerwca 2015 roku, udostępnionej pod
adresem: http://www.ghelamco.be/site/pl/pl/investor-relations-poland-extra/5/index.html.
Ghelamco Invest sp. z o.o. stoi na stanowisku, że powyższa płatność pozwoli na dalszy rozwój Grupy Ghelamco w Europie
Zachodniej bez istotnych negatywnych skutków dla działalności na terenie Polski. W szczególności zaś, nie ulegnie pogorszeniu
zdolność wypełniania zobowiązań przez Emitenta lub Gwaranta.
W celu umożliwienia wypłaty wyżej opisanej dywidendy, niezbędne jest uzyskanie zgód Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji
wyemitowanych przez Spółkę. Zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzeń opublikowane zostały 27 maja 2015 roku w raporcie
Emitenta nr 19/2015. Zgromadzenia odbędą się w dniu 26 czerwca 2015 roku.
Jeżeli nie sprzeciwiacie się Państwo wyżej opisanej dystrybucji dywidendy, jednakże nie planujecie osobiście wziąć udziału w
Zgromadzeniu, informujemy iż możliwe jest powołanie pełnomocnika, który w imieniu obligatariusza stawi się na Zgromadzeniu i
odda głos za podjęciem uchwały. Takim pełnomocnikiem mogą być prawnicy z kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy
sp.k.
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http://www.ghelamco.pl/site/pl/pl/investor-relations-poland-

extra/5/index.html *) lub inna osoba wskazana przez obligatariusza.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

W imieniu Spółki
Jarosław Jukiel – Członek Zarządu
Więcej informacji na temat działalności Grupy dostępnych jest pod adresem http://ghelamco.com/

