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Temat

Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.04.2018 r., Comp Centrum 
Innowacji Spółka z o.o. z siedzibą w (02-230) Warszawie przy ul. Jutrzenki 116  dokonała wcześniejszego wykupu 
158 (stu pięćdziesięciu ośmiu) obligacji wyemitowanych przez Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. serii C, o 
wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda, łącznej wartości nominalnej 15.800.000,00 zł 
(piętnaście milionów osiemset tysięcy złotych), o których objęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 
4/2017 z dnia 04.05.2017 r. 

Jednocześnie Zarząd ELZAB S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 27.04.2018 r. objął 1.628 (jeden tysiąc 
sześćset dwadzieścia osiem) obligacji serii F wyemitowanych przez Comp Centrum Innwacji Sp. z o.o. o wartości 
nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji 
16.280.000,00 zł (szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), o cenie emisyjnej równej wartości 
nominalnej, o maksymalnym terminie wykupu w dniu 27.04.2019 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało 
według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. 
Cel emisji został określony jako finansowanie działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej  Spółki 
Comp Centruum Innowacji Sp. z o.o. 

Rozliczenie transakcji nastąpiło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności. 
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2018-04-27 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
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