
 

 

 

 

Raport bieżący nr 51/2013 z 10.12.2012 r. 

Uchwała Zarządu Spółki dotycząca zmiany treści Warunków Emisji Obligacji.  

 

Zarząd INPRO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 

2013  Zarząd Spółki zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Spółki podjął uchwały nr 18 i 19 dotyczące ustalenia 

zmiany treści i przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji obligacji kuponowych wyemitowanych w 

dniu 14.08.2013 w trybie art. 9.3 Ustawy o obligacjach.  

O emisji obligacji na okaziciela, kuponowych, o łącznej wartości emisji 20.000.000zł Spółka informowała 

w raporcie bieżącym nr 36/2013 z 14.08.2013. 

Przedmiotowe zmiany w treści Warunków Emisji obligacji związane są z prawomocnym ustanowieniem 

zabezpieczenia spłaty Obligacji w postaci hipoteki do sumy 30.000.000zł na prawie własności 

nieruchomości lokalowej wraz z udziałem 56.820/100.000 we współwłasności nieruchomości, z której 

lokal został wydzielony, położonej w Jastarni, przy ul. Kościuszki 2A, dla której Sąd Rejonowy w 

Wejherowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze 

GD2W/00040638/7. 

O dokonaniu wpisu hipoteki INPRO S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 48/2013 z 19.11.2013, a 

także w raporcie nr 47/2013 z dnia 29.10.2013 oraz 40/2013 z dnia 04.10.2013.   

 

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 18 zmienione zostały zapisy Warunków emisji w następującym zakresie: 

1. W tytule Warunków Emisji Obligacji wprowadza się zmianę o następującej treści: 

„WARUNKI EMISJI OBLIGACJI Kuponowych zabezpieczonych SERII A o numerach od 1 do 
2.000 EMISJA W TRYBIE ART. 9.3 USTAWY O OBLIGACJACH”  

 

Przed dokonaniem zmiany opisany w punkcie 1 powyżej zapis miał następujące brzmienie: 
„WARUNKI EMISJI OBLIGACJI Kuponowych niezabezpieczonych…” 

2. W punkcie 2 Warunków Emisji Obligacji „Definicje” dodaje się następującą treść: 

„Administrator Hipoteki oznacza Hogan Lovells (Warszawa) LLP Oddział w Polsce pełniący  

funkcję Administratora na podstawie umowy o ustanowienie Administratora Hipoteki zawartej w 

dniu 8 sierpnia 2013 pomiędzy Hogan Lovells LLP, Dom Zdrojowy Sp. z o.o. i INPRO S.A.” 

W poprzednim brzmieniu Warunków Emisji Obligacji przedmiotowego zapisu nie było.  

3. Zmienia się treść punktu 7 Warunków Emisji Obligacji, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 7. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI 

Zobowiązania Emitenta z Obligacji są zabezpieczone hipoteką o najwyższym pierwszeństwie 

zaspokojenia, do sumy 30.000.000 PLN, ustanowioną na prawie własności nieruchomości 

lokalowej wraz z udziałem 56820/100000 we współwłasności nieruchomości, z której lokal został 

wydzielony, położonej w Jastarni, przy ul. Kościuszki 2A, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze 

GD2W/00040638/7. Podmiotem ustanawiającym Hipotekę jest spółka Dom Zdrojowy Sp. z o.o. z 

siedzibą w Gdańsku.” 

 



 

 

 

 

Przed dokonaniem zmiany opisany w punkcie 3 powyżej zapis miał następujące brzmienie: 

„Zobowiązania Emitenta z Obligacji są niezabezpieczone” 

4. Zmienia się treść punktu 8 Warunków Emisji Obligacji, który otrzymuje następujące brzmienie: 

   „8. STATUS OBLIGACJI 

Obligacje stanowią nieodwołalne, bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i 

zabezpieczone zobowiązania Emitenta, są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem 

siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa polskiego) na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa posiadają 

pierwszeństwo zaspokojenia ze składników majątkowych objętych zabezpieczeniem.” 

Przed dokonaniem zmiany opisany w punkcie 4 powyżej zapis miał następujące brzmienie: 

„Obligacje stanowią nieodwołalne, bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i 

niezabezpieczone zobowiązania Emitenta oraz będą mieć równorzędny status, bez żadnego 

uprzywilejowania względem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejącymi, bieżącymi i 

przyszłymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem 

zobowiązań, które są uprzywilejowane z mocy prawa.” 

5. Skreśla się zapis punktu 13.1 Warunków Emisji Obligacji, dotyczący prawa Obligatariuszy do 

wcześniejszego wykupu Obligacji, w przypadku, gdy INPRO S.A. w terminie 4 miesięcy od daty 

emisji Obligacji, nie doprowadzi do zarejestrowania przez właściwe sądy rejonowe 

zabezpieczenia Obligacji w postaci hipoteki do sumy 30.000.000zł opisanej powyżej.  

Pozostałe Warunki Emisji Obligacji nie uległy zmianie.  

 

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z uchwałą nr 19 przyjęty został tekst jednolity Warunków Emisji 

obejmujący zmiany wymienione powyżej. 

Na wprowadzenie zmian określonych w niniejszym raporcie, zgodnie z postanowieniami zapisu punktu 

22.1 w zw. z punktem 22.2 Warunków Emisji Obligacji, uzyskano pisemną zgodę Obligatariuszy 

będących Posiadaczami obligacji Serii tj. zgodę udzieloną przez: 

1. OPEN FINANCE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (reprezentujący: Open Finance 

FIO Subfundusz Pieniężny) w dniu 05.12.2013, 

2. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (reprezentujący BPH Subfundusz Aktywnego 

Zarządzania, BPF Subfundusz Stabilnego Wzrostu, BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych) 

w dniu 04.12.2013, 

3. AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (reprezentujący:  Agio Kapitał PLUS 

Fundusz Inwestycyjny Otwarty,   Agio SFIO Subfundusz AGIO Kapitał)  w dniu 04.12.2013 

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z 

pózn. zm.) 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  


