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Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku dotyczącego zmiany
uchwały Zarządu w sprawie programu emisji obligacji serii F oraz raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 4
stycznia 2018 roku dotyczącego przydziału obligacji serii F1, Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje,
że w dniu 14 czerwca 2018 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 8.000 sztuk obligacji serii F2 o
wartości nominalnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 8 mln zł („Obligacje”) na rzecz Pekao
Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny
Otwarty (poprzednio odpowiednio: Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Obligacji –
Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty).
Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji. Obligacje są
zbywalnymi papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu,
oprocentowanymi według stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę z odsetkami
wypłacanymi kwartalnie. Z tytułu Obligacji przysługują wyłącznie świadczenia pieniężne.
Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację inwestycji polegającej na
budowie zespołu budynku mieszkalnego i usługowego w ramach projektu „Grano Residence” w
Gdańsku przy ul. Pszennej, Chmielnej i Żytniej. Środki finansowe pochodzące z emisji Obligacji Emitent
przekaże do Dekpol Pszenna sp. z o. o. sp. k. (spółka realizująca inwestycję – „SPV”).
Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 4 stycznia 2022 r.
Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. W przypadkach
określonych w Warunkach Emisji Obligacji Emitent zobligowany jest do dokonania obowiązkowego
wcześniejszego wykupu Obligacji. Ponadto Obligatariusz uprawniony jest do złożenia Emitentowi w
określonych przypadkach żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Zabezpieczenie Obligacji stanowić
będą: (i) hipoteka umowna ustanowiona na rzecz administratora zabezpieczeń do kwoty 12 mln zł na
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja; (ii) umowa
rachunku zastrzeżonego na który wpłacane będą min. środki pieniężne z tytułu sprzedaży lokali; (iii)
poręczenie udzielone przez SPV do kwoty 12 mln zł; (iv) przewłaszczanie na zabezpieczenie wszystkich
udziałów w kapitale zakładowym komplementariusza SPV na rzecz administratora zabezpieczeń; (v)
nieodwołalna oferta przeniesienia ogółu praw i obowiązków komandytariusza SPV na administratora
zabezpieczeń; (vi) pełnomocnictwo na zabezpieczenie udzielone administratorowi zabezpieczeń, na
mocy którego Emitent upoważnił pełnomocnika do złożenia oświadczenia woli o wyrażeniu przez
Emitenta w trybie art. 40 ust. 1 Prawa budowlanego zgody na przeniesienie na rzecz innego podmiotu
decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącym inwestycji oraz do udzielenia dalszego pełnomocnictwa,
na rzecz podmiotu, który będzie pełnił funkcję administratora hipoteki w miejsce dotychczasowego
administratora, przy czym w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie przeniesiona
na SPV, wówczas SPV będzie zobowiązane udzielić ww. pełnomocnictwa; (vii) umowa, na mocy której
administrator zabezpieczeń uzyska tytuł prawny (np. autorskie prawa majątkowe lub licencję) do
pełnego korzystania z dokumentacji projektowej związanej z inwestycją i możliwość swobodnego

dysponowania tym tytułem prawnym na rzecz innych podmiotów; (viii) cesja wierzytelności z polisy
ubezpieczeniowej dotyczącej nieruchomości i realizowanej na niej inwestycji. Oprócz ustanowienia
wyżej opisanych zabezpieczeń zostały złożone oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777
§ 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy i przez SPV na rzecz
administratora zabezpieczeń.
Obligacje zostały wyemitowane w trybie art. 33 pkt. 2 ustawy o obligacjach.

