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Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Nabycie własnych obligacji serii A/2015 celem ich umorzenia 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 lutego 2018 r. zawarł 
transakcje nabycia w celu umorzenia wyemitowanych przez Spółkę łącznie 4.500 (czterech tysięcy pięciuset) 
zwykłych, niezabezpieczonych, obligacji na okaziciela, serii oznaczonej jako A/2015, o wartości nominalnej 
1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod 
numerem ISIN PLELZAB00069 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot 
S.A. Łączna wartość nominalna nabytych przez Spółkę obligacji własnych wynosi 4.500.000,00 (cztery miliony 
pięćset tysięcy) zł, a średnia jednostkowa cena nabycia jednej obligacji wynosiła około 1013,98 (jeden tysiąc 
trzynaście i 98/100)  zł. Podstawą transakcji nabycia ww. obligacji jest art. 25 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 
obligacjach (tj. Dz. U. z 2014, poz. 730). Transakcja jest dokonywana w celu restrukturyzacji zadłużenia Spółki. 

Mając na uwadze powyższe oraz wcześniejsze umowy nabycia obligacji celem umorzenia, o których Spółka 
informowała w raportach bieżących nr 4/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku oraz nr 6/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku 
– proces nabycia celem umorzenia objął wszystkie 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji serii A/2015. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2018-02-15 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu

2018-02-15 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
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