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Treść raportu:
Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. podjął uchwałę o
dokonaniu warunkowego przydziału 15 000 obligacji serii H o wartości nominalnej 1 000 zł każda i
łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia
21 maja 2018 r. („Obligacje”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2018 z dnia 21
maja 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane w trybie oferty prywatnej na podstawie art. 33 pkt 2
Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Przydział został dokonany pod warunkiem
dokonania ostatecznego rozrachunku Obligacji przez KDPW na skutek realizacji instrukcji
rozliczeniowych w dniu emisji i opłacenia przez podmioty wymienione w liście obligatariuszy
przydzielonych im Obligacji.
Obligacje są zbywalnymi niezabezpieczonymi papierami wartościowymi i opiewają wyłącznie na
świadczenia pieniężne. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. Oprocentowanie
Obligacji jest zmienne i oparte na stopie bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę. Odsetki od
Obligacji są płatne w okresach 6 miesięcznych. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 8 marca 2021 r. z
zastrzeżeniem, że Spółka zobowiązana jest do dokonania przymusowej amortyzacji 25% Obligacji w
dniu wypłaty odsetek za V okres odsetkowy. Spółka może żądać wcześniejszego wykupu Obligacji w
każdym z dni płatności odsetek wypłacając premię w wysokości 0-1% wartości nominalnej Obligacji
będących przedmiotem wykupu. Ponadto, obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu Obligacji
w przypadku min. przekroczenia przez Grupę Kapitałową Spółki określonych wskaźników zadłużenia.
Celem emisji Obligacji jest przeznaczenie środków na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii D Spółki,
a w pozostałym zakresie na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w szczególności na
finansowanie zakupu gruntów. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do
alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

