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Warunki emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z przeniesieniem do KDPW z dnia 30 marca 

2015 r. 

 

Niniejszy dokument (Warunki Emisji) określa warunki emisji obligacji (Obligacje), emitowanych, w 

ramach programu emisji obligacji z dnia 23 lutego 2015 r. o łącznej wartości do 50.000.000 PLN, przez 

spółkę Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (41-813), przy 

ul. Kruczkowskiego 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095317, NIP: 

6480000255, REGON: 270036336, o kapitale zakładowym w wysokości 22.142.962,40 PLN, opłaconym w 

całości (Emitent). 

Niniejsze Warunki Emisji powinny być czytane łącznie z suplementem załączonym jako Załącznik 1 

(Suplement). 

1. DEFINICJE I WYKŁADNIA 

1.1 Definicje 

W niniejszych Warunkach Emisji: 

Agent ds. Płatności oznacza mBank S.A. 

Agent Emisji oznacza mBank S.A. 

ASO BondSpot oznacza alternatywny system obrotu dłużnymi papierami wartościowymi 

prowadzony przez BondSpot. 

Banki Referencyjne oznacza podmioty wskazane w Suplemencie. 

BondSpot oznacza BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Certyfikat Rezydencji oznacza certyfikat rezydencji podatkowej, wystawiony przez odpowiedni 

organ podatkowy, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT oraz w art. 29 ust. 2 Ustawy o PIT. 

Depozyt KDPW oznacza system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych 

prowadzony przez KDPW. 

Depozytariusz oznacza mBank S.A. 

Dzień Emisji oznacza dzień wskazany w Suplemencie. 

Dzień Płatności Odsetek oznacza dzień wskazany w Suplemencie. 

Dzień Rejestracji oznacza dzień w którym Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie KDPW.  

Dzień Roboczy oznacza dzień wskazany w par. 17 lub 18. 

Dzień Ustalenia Praw oznacza dzień wskazany w par. 17 lub 18. 

Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza dzień wskazany w par. 17 lub 18. 

Dzień Wykupu oznacza dzień wskazany w Suplemencie. 
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EBITDA oznacza skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Emitenta 

powiększony o amortyzację, liczony na bazie rocznej, za ostatnie cztery kwartały. 

EBITDA Istotnego Podmiotu Zależnego oznacza skonsolidowany albo jednostkowy (jeżeli 

skonsolidowane sprawozdanie nie jest sporządzane) wynik z działalności operacyjnej (EBIT) 

powiększony o amortyzację, liczony na bazie rocznej, za ostatnie cztery kwartały Istotnego 

Podmiotu Zależnego. 

Ewidencja oznacza ewidencję obligacji w rozumieniu art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach 

prowadzoną przez Depozytariusza. 

GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Grupa Emitenta oznacza Emitenta i podmioty ujęte w Sprawozdaniu Finansowym Emitenta, w tym 

podmioty stowarzyszone. 

Istotny Podmiot Zależny oznacza podmiot z Grupy Emitenta, którego EBITDA Istotnego Podmiotu 

Zależnego lub kapitały własne stanowią co najmniej 10% EBITDA lub odpowiednio 

skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta (na datę ostatniego zbadanego rocznego 

Sprawozdania Finansowego).   

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Marża oznacza marżę określoną w Suplemencie. 

Materiały Informacyjne oznacza Memorandum Informacyjne, notę informacyjną sporządzaną w 

związku z wprowadzeniem Obligacji KDPW do obrotu na ASO BondSpot lub ASO GPW, 

Propozycję Nabycia Obligacji, zbadane przez biegłego rewidenta roczne Sprawozdania Finansowe 

Grupy Emitenta wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Poświadczeniem Zgodności oraz 

niezbadane przez biegłego rewidenta półroczne i kwartalne sprawozdania finansowe Grupy Emitenta 

(za I i III kwartał danego roku), opublikowane przez Emitenta. 

Memorandum Informacyjne oznacza memorandum informacyjne przygotowane przez Emitenta i 

udostępnione Obligatariuszom. 

MSSF oznacza Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej publikowane przez radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards 

Board). 

Obligatariusz oznacza podmiot wskazany w par. 17 lub 18. 

Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia 

Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek 

(wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z 

zastrzeżeniem, że Okres Odsetkowy może mieć inną długość ze względu na wcześniejszy wykup 

Obligacji na podstawie paragrafu 8 lub 9. 

Papiery Dłużne oznaczają obligacje, weksle lub inne podobne do nich papiery wartościowe lub 

instrumenty finansowe, które są wystawiane bądź emitowane zgodnie z jakimkolwiek prawem w 

celu pozyskania środków finansowych, z wyłączeniem weksli własnych in blanco tak długo jak nie 

zostały uzupełnione.  

Podmiot Dominujący oznacza Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. 
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Podmiot Zależny oznacza spółkę zależną w rozumieniu art. 4 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks Spółek Handlowych. 

Podstawowa Działalność Gospodarcza oznacza działalność polegającą na produkcji oraz 

dostarczaniu urządzeń lub systemów wspomagania sprzedaży detalicznej a w szczególności kas 

fiskalnych, wag elektronicznych, systemów kasowych jak i  peryferii i akcesoriów służących do 

rejestracji  i zarządzania sprzedażą. 

Poświadczenie Zgodności oznacza dokument sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik 3, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta, zawierający wysokość 

Wskaźników Finansowych, przy czym wysokość Wskaźników Finansowych przedstawiona jest z 

dokładnością do jednej setnej, wraz ze wskazaniem:  

(a) odpowiednich pozycji w Sprawozdaniach Finansowych, w oparciu o które takich kalkulacji 

dokonano; lub 

(b) dodatkowych informacji potrzebnych do wyliczenia wysokości Wskaźników Finansowych, 

jeżeli takie informacje nie są dostępne w Sprawozdaniu Finansowym.  

Premia oznacza premię płatną przez Emitenta Obligatariuszom w przypadku wykupu Obligacji 

przed Dniem Wykupu w sposób wskazany w paragrafie 10, w wysokości wskazanej w Suplemencie. 

Program oznacza wielokrotne emisje obligacji przez Emitenta na podstawie umowy programowej 

zawartej w dniu 23 lutego 2015 r. przez Emitenta i mBank S.A. 

Propozycja Nabycia Obligacji oznacza propozycję nabycia obligacji danej serii. 

Przypadek Naruszenia oznacza każde zdarzenie określone w par. 8. 

Rozporządzenie oznacza sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę, zamianę, darowiznę lub inne 

zbycie lub rozporządzenie całości lub części majątku lub praw dokonane w ramach jednej transakcji 

jak i wielu transakcji. 

Sprawozdanie Finansowe oznacza dane finansowe, prawne i ekonomiczne przedstawione w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawartym w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, 

publikowanym przez Emitenta zgodnie i w zakresie ustalonym przez przepisy obowiązujące go jako 

spółkę publiczną, w skład których wchodzą m.in. skonsolidowany bilans i rachunek zysków i strat, 

przygotowane zgodnie z MSSF; jako Sprawozdanie Finansowe za drugi kwartał uważać się będzie 

skonsolidowany raport półroczny Emitenta; jako Sprawozdanie Finansowe za czwarty kwartał 

uważać się będzie skonsolidowany raport roczny Emitenta. Przedmiotowe zasady określające 

standardy sporządzania Sprawozdań Finansowych obowiązują bez względu na to czy Emitent 

zachowa status spółki publicznej. 

Stopa Bazowa oznacza stopę procentową WIBOR podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub 

każdego jej oficjalnego następcę, dla depozytów w złotych o długości wskazanej w Suplemencie, 

wyrażoną w punktach procentowych w skali roku, z kwotowania fixingu o godzinie 11:00 lub około 

tej godziny, publikowaną w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej lub inną stopę procentową, która 

zastąpi powyższą stopę procentową. 

Stopa Procentowa oznacza wskazaną w pkt 8 Suplementu stopę procentową, na podstawie której 

będzie ustalana wysokość odsetek. 

System EBI oznacza Elektroniczną Bazę Informacji administrowaną przez GPW. 
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Transakcja Rozliczana Akcjami oznacza umowę, ofertę lub czynność prawną w wyniku której 

Emitent nabywa dowolne składniki majątku lub usługi, w zamian za zobowiązanie do przeniesienia 

na drugą stronę czynności prawnej lub inny podmiot wskazany przez tą stronę posiadania akcji 

Emitenta.  

Ustawa o CIT oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2011, nr 74, poz. 397, ze zmianami). 

Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz. U. z 

2001, nr 120, poz. 1300, ze zmianami). 

Ustawa o PIT oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2012,  poz. 361, ze zmianami). 

Wskaźnik Obsługi Odsetek oznacza stosunek skonsolidowanego EBITDA do łącznej kwoty 

odsetek należnej od Zadłużenia Finansowego. 

Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA oznacza relację Zadłużenia Finansowego 

Netto do EBITDA.  

Wskaźniki Finansowe oznacza Wskaźnik Obsługi Odsetek oraz Wskaźnik Zadłużenia Finansowego 

Netto do EBITDA. 

Zabezpieczenie oznacza hipotekę, zastaw (zwykły, rejestrowy, finansowy), przelew na 

zabezpieczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub jakiekolwiek inne zabezpieczenie rzeczowe. 

Zadłużenie Finansowe oznacza rzeczywiste, tj. przedstawione w ostatnim Sprawozdaniu 

Finansowym, zobowiązanie bilansowe do zapłaty wskazanej w tym Sprawozdaniu kwoty z tytułu: 

(a) umowy pożyczki lub kredytu; 

(b) akceptu weksla w ramach kredytu akceptacyjnego (lub jego odpowiednika w formie 

zdematerializowanej); 

(c) umowy leasingu; 

(d) umowy faktoringu; 

(e) Papierów Dłużnych; 

(f) udziałów/akcji uprzywilejowanych z możliwością umorzenia; 

(g) udzielonego poręczenia, gwarancji, akredytywy lub innego zobowiązania warunkowego, bez 

podwójnego liczenia; 

(h) przystąpienia do długu lub przejęcia zobowiązań; 

(i) wszelkich zobowiązań finansowych wynikających z zawartych transakcji pochodnych przez 

Emitenta lub inny podmiot objęty Sprawozdaniem Finansowym w związku z 

zabezpieczeniem przed wahaniami stóp procentowych lub cen lub uzyskiwaniem dochodu z 

takich wahań stóp procentowych lub cen lub niezwiązanych z głównym przedmiotem 

działalności gospodarczej Emitenta lub innego podmiotu objętego Sprawozdaniem 

Finansowym, a w szczególności mających charakter spekulacyjny (przy obliczaniu wartości 

transakcji pochodnej, pod uwagę będzie brana tylko ujemna wycena poszczególnych 

transakcji pochodnych); 

(j) kosztów nabycia dowolnego składnika majątku lub usługi, o ile są one płatne po terminie ich 

nabycia lub objęcia w posiadanie przez stronę zobowiązaną, a płatność odroczona ma zostać 
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zapłacona ponad sześć miesięcy po dacie nabycia lub dostawy z wyłączeniem Transakcji 

Rozliczanej Akcjami; 

(k) gwarancji, zobowiązania odszkodowawczego lub podobnego zabezpieczenia przed stratami 

finansowymi jakiejkolwiek osoby w związku z dowolną pozycją, o której mowa w punktach 

(a) do (j) powyżej. 

przy czym dla uniknięcia wątpliwości jako Zadłużenie Finansowe nie będzie traktowane 

zobowiązanie do zapłaty wskazane w niniejszej definicji zaciągnięte przez jakikolwiek podmiot 

objęty Sprawozdaniem Finansowym w stosunku do innego podmiotu objętego Sprawozdaniem 

Finansowym. 

Zadłużenie Finansowe Netto oznacza Zadłużenie Finansowe pomniejszone o:  

(a) środki pieniężne; oraz 

(b) skarbowe papiery wartościowe i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 

których strategia inwestycyjna przewiduje inwestowanie w skarbowe papiery wartościowe w 

wysokości co najmniej 70%,  

w zakresie w jakim pozycje, o których mowa w punktach (a) - (b), nie są w żaden sposób 

ograniczone co do dysponowania przez jakikolwiek podmiot bądź obciążone na czyjąkolwiek rzecz, 

osoby lub podmiotu, gdzie pozycje, o których mowa w punktach (a) - (b) ustalone są na podstawie 

ostatniego Sprawozdania Finansowego (z zastrzeżeniem, że gdyby akcje Emitenta przestałyby być 

notowane na rynku podstawowym GPW, Emitent będzie dostarczać Agentowi ds. Płatności, lub, po 

Dniu Rejestracji, Agentowi Emisji, roczne, zaudytowane, jednostkowe i skonsolidowane 

Sprawozdanie Finansowe Emitenta niezwłocznie po ich sporządzeniu). 

Zgromadzenie Obligatariuszy oznacza zgromadzenie Obligatariuszy, odbywające się zgodnie z 

regulaminem zgromadzenia, określonym w Załączniku 2. 

1.2 Zasady wykładni 

(a) Postanowienia par. 7 stosuje się do Obligacji od Dnia Emisji do Dnia Rejestracji. Postanowienia par. 

18 stosuje się do Obligacji od Dnia Rejestracji. 

(b) Dla obliczania terminów, których bieg rozpoczął się przed Dniem Rejestracji i trwa po Dniu 

Rejestracji, stosuje się definicję Dnia Roboczego zawartą w par. 18. 

(c) W niniejszych Warunkach Emisji: 

(i) odniesienia do paragrafu lub załącznika stanowią odniesienia do paragrafu lub 

załącznika niniejszych Warunków Emisji; 

(ii) wszelkie odniesienia do czasu stanowią odniesienia do czasu urzędowego 

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej; 

(iii) odniesienia do: 

(A) niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu, obejmują 

odniesienia do niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu 

z późniejszymi zmianami; oraz 

(B) przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia obejmują odniesienia do tego przepisu 

prawa, ustawy lub rozporządzenia z późniejszymi zmianami lub innego przepisu, 

który zastąpi dany przepis, ustawę lub rozporządzenie; oraz 
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(iv) tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych paragrafów zostały podane 

wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację niniejszych 

Warunków Emisji. 

2. PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI 

2.1 Obligacje są emitowane na podstawie uchwały nr 09/2015 Zarządu Zakładów Urządzeń 

Komputerowych ELZAB SA z dnia 23.02.2015 r. w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji 

oraz emisji obligacji oraz uchwały  Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 18.02.2015 r., zgodnie z 

Ustawą o Obligacjach. 

2.2 Obligacje są oferowane w trybie określonym w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach. 

3. OPIS ŚWIADCZENIA 

Emitent zobowiązuje się spełnić na rzecz Obligatariusza świadczenie pieniężne w wysokości i 

termiach określonych w Warunkach Emisji. 

4. FORMA I MIEJSCE EMISJI 

4.1 Obligacje są obligacjami na okaziciela. Obligacje nie mają formy dokumentu. 

4.2 Miejscem emisji Obligacji jest Warszawa. 

4.3 Obligacje są niezabezpieczone. Obligacje zapisane są w Ewidencji.  

4.4 Nie później niż w ciągu 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) Dni Roboczych od Dnia Emisji Emitent 

zarejestruje Obligacje w Depozycie KDPW, zgodnie z art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach oraz art. 

5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj.: Dz. U. 2010 r., 

nr 211, poz. 1384, ze zmianami) i wprowadzi Obligacje do obrotu na ASO BondSpot. 

5. STATUS OBLIGACJI 

Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe i, z zastrzeżeniem par. 8.1(t) 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. 

6. OPROCENTOWANIE 

6.1 Okresy Odsetkowe i Dni Płatności Odsetek 

Obligacje są oprocentowane. Odsetki od każdej Obligacji naliczane są dla danego Okresu 

Odsetkowego i będą płatne, z zastrzeżeniem paragrafu 8.2(c) i 9.3 i 10, w każdym Dniu Płatności 

Odsetek. 

6.2 Stopa Procentowa 

Z zastrzeżeniem par. 6.5, Stopa Procentowa zostanie ustalona w następujący sposób: 

(a) W każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej Agent ds. Płatności lub, po Dniu Rejestracji, 

Agent Emisji, ustali Stopę Bazową. Jeżeli Stopa Bazowa nie jest dostępna, Agent ds. 

Płatności lub, po Dniu Rejestracji, Agent Emisji, zwróci się do Banków Referencyjnych o 

wskazanie stóp procentowych dla depozytów złotowych o długości wskazanej w 
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Suplemencie, oferowanych przez nie na rynku międzybankowym innym bankom w Polsce 

w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej. 

(b) Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa sumie Stopy Bazowej i 

Marży albo, jeżeli Stopa Bazowa nie jest dostępna i Agent ds. Płatności lub, po Dniu 

Rejestracji, Agent Emisji, uzyskał stopy procentowe oferowane przez co najmniej dwa 

Banki Referencyjne, sumie Marży i średniej arytmetycznej (zaokrąglonej do piątego miejsca 

po przecinku, przy czym 0,005 lub więcej zaokrągla się w górę) stóp procentowych 

zaoferowanych przez Banki Referencyjne. 

(c) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie dla danego Okresu Odsetkowego Stopy Procentowej w 

sposób wskazany w par. (a) i (b) powyżej, Stopa Procentowa w tym Okresie Odsetkowym 

będzie zostanie ustalona w oparciu o ostatnią dostępną Stopę Bazową. 

Z zastrzeżeniem paragrafu 6.5, stopa procentowa ma wysokość wskazaną w pkt (8) 

Suplementu. 

6.3 Ustalenie kwoty odsetek 

Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie ustalona w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej poprzez 

pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego 

wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i 

zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w 

górę). 

6.4 Ogłoszenie Stopy Procentowej i kwoty odsetek 

Do Dnia Rejestracji, Agent ds. Płatności będzie powiadamiał niezwłocznie Emitenta i Obligatariuszy 

o ustalonej Stopie Procentowej i kwocie odsetek. Po Dniu Rejestracji Emitent będzie przekazywał 

do KDPW informacje o terminach wypłaty świadczeń oraz kwocie odsetek przypadającej na jedną 

obligację zgodnie ze stosownymi regulacjami KDPW. 

6.5 Stopa Procentowa w przypadku opóźnienia 

W przypadku opóźnienia w płatności odsetek wysokość Stopy Procentowej dla odsetek 

narastających po Dniu Płatności Odsetek (wliczając ten dzień), w którym Emitent nie dokonał 

płatności odsetek, zostanie ustalona według stopy odsetek ustawowych. 

6.6 Podwyższenie Marży 

Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto/EBITDA będzie wyższy niż wartość wskazana w 

pkt (11) Suplementu lub Wskaźnik Obsługi Odsetek będzie niższy niż wartość wskazana w pkt (12) 

Suplementu, Marża zostanie podwyższona o 150 punktów bazowych. Dla uniknięcia wątpliwości, w 

przypadku naruszenia obydwu powyższych Wskaźników Finansowych Marża zostanie podwyższona 

maksymalnie o 150 punktów bazowych. Podwyższenie Marży będzie skuteczne od pierwszego dnia 

Okresu Odsetkowego następującego bezpośrednio po zdarzeniu będącym podstawą podwyższenia 

Marży. W przypadku, gdy wysokość Wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA spadnie do 

poziomu wskazanego w pkt (11) Suplementu lub wysokość Wskaźnika Obsługi Odsetek wzrośnie 

do poziomu wskazanego w pkt (12) Suplementu, Marża zostanie obniżona do poziomu wskazanego 

w pkt (8) Suplementu od pierwszego dnia Okresu Odsetkowego następującego bezpośrednio po 

Okresie Odsetkowym, w którym wysokość Wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA spadła 

do poziomu wskazanego w pkt (11) Suplementu lub w którym wysokość Wskaźnika Obsługi 

Odsetek wzrośnie do poziomu wskazanego w pkt (12) Suplementu. Dla uniknięcia wątpliwości 

podwyższona Marża zostanie obniżona do poziomu wskazanego w pkt (8) Suplementu od 

pierwszego dnia Okresu Odsetkowego następującego bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w 
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którym wysokość obydwu Wskaźników Finansowych powróci do poziomów wskazanych w 

Suplemencie. 

7. WYKUP OBLIGACJI 

Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu. 

8. PRZYPADKI NARUSZENIA 

8.1 Z zastrzeżeniem paragrafu 8.2, każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu 

posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:  

(a) Naruszenie Zadłużenia Finansowego:  

(i) jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta lub Istotnego Podmiotu Zależnego, 

którego łączna wartość przekracza równowartość 10.000.000 (dziesięć milionów)  

złotych, stało się wymagalne przed terminem jego wymagalności na skutek 

wystąpienia przypadku naruszenia opisanego w jakikolwiek sposób w dokumentacji 

tego Zadłużenia Finansowego; 

(ii) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny nie dokonał w terminie płatności w łącznej 

kwocie co najmniej 10.000.000 (dziesięciu milionów) złotych, do której zapłaty był 

zobowiązany z tytułu Zadłużenia Finansowego, z uwzględnieniem odpowiedniego 

okresu na usunięcie takiego naruszenia; 

(b) Działania wierzycieli 

Dokonano jakiegokolwiek zajęcia, zabezpieczenia sądowego lub wszczęcia postepowania 

egzekucyjnego w stosunku do składnika lub składników majątku Emitenta lub Istotnego 

Podmiotu Zależnego, o ile takie zajęcie, zabezpieczenie lub egzekucja nie zostaną uchylone 

w terminie 120 dni od ich orzeczenia, na łączną kwotę przekraczającą 5.000.000 (pięć 

milionów) złotych. 

(c) Niewypłacalność, postępowanie upadłościowe i naprawcze 

(i) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny stanie się niewypłacalnym w rozumieniu 

ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z 28 lutego 2003 r.; 

(ii) Jakikolwiek wierzyciel złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta lub Istotnego 

Podmiotu Zależnego chyba że taki wniosek będzie bezzasadny i w terminie dwóch 

tygodni od dnia powzięcia informacji o takim wniosku Emitent lub Istotny Podmiot 

Zależny podejmie czynności mające doprowadzić do zwrócenia, odrzucenia lub 

oddalenia takiego wniosku, a zwrócenie, odrzucenie lub oddalenie takiego wniosku 

nastąpi w terminie 120 dni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim 

wniosku lub też taki wniosek zostanie złożony przez bank krajowy, bank 

zagraniczny lub instytucję kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku Prawo bankowe; 

(iii) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny złoży wniosek o ogłoszenie swojej upadłości; 

(iv) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny złoży wniosek o wszczęcie w stosunku do 

niego postępowania naprawczego; 

(v) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny uzna na piśmie swoją niewypłacalność;  
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(vi) Emitent lub Istotny Podmiot Zależny rozpocznie negocjacje z powodu trudności 

finansowych z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z 

zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia. 

(d) Orzeczenia 

Emitent lub jakikolwiek Istotny Podmiot Zależny nie wykonał prawomocnych orzeczeń lub 

jakiejkolwiek ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego wyroku sądu w 

wyznaczonym terminie płatności na łączną kwotę przekraczającą 10.000.000 (dziesięć 

milionów) złotych; 

(e) Zaprzestanie prowadzenia działalności 

Emitent lub Istotny Podmiot Zależny zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej 

części Podstawowej Działalności Gospodarczej (niniejszy przypadek nie dotyczy likwidacji 

Istotnego Podmiotu Zależnego).  

(f) Inne Zabezpieczenia 

Emitent lub Istotny Podmiot Zależny ustanowi lub udzieli Zabezpieczenia 

zabezpieczającego zobowiązania podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy Emitenta, 

chyba, że łączna wartość Zabezpieczeń nie przekroczy 1.000.000 (jeden milion) złotych.  

Zapisy tego ustępu nie mają zastosowania do Zabezpieczenia ustanowionego: 

(A) na zabezpieczenie finansowania, które w całości zostanie przeznaczone na wykup 

obligacji emitowanych w ramach Programu; 

(B) w celu całkowitego refinansowania istniejącego zabezpieczonego Zadłużenia 

Finansowego, ustalonego na datę ustanowienia Programu; lub 

(C) w celu zabezpieczenia zobowiązań podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy 

Emitenta, związanego z uczestnictwem Emitenta lub Podmiotu Zależnego w 

konsorcjum powołanym w celu realizacji projektu związanego z Podstawową 

Działalnością Gospodarczą lub w celu zabezpieczenia zobowiązań podmiotu nie 

wchodzącego w skład Grupy Emitenta, zlecającego Emitentowi lub Podmiotom 

Zależnym świadczenie usług lub dostawy towarów lub któremu Emitent lub 

Podmiot Zależny zleca świadczenie usług lub dostawy towarów, związanych z 

Podstawową Działalnością Gospodarczą.     

(g) Poręczenie i gwarancje 

Emitent lub Istotny Podmiot Zależny udzieli gwarancji lub poręczenia lub przystąpi do 

długu lub w inny sposób przyjmie odpowiedzialność za dług podmiotu nie wchodzącego w 

skład Grupy Emitenta, chyba że wartość takiej gwarancji, poręczenia lub długu nie 

przekroczy łącznie 1.000.000 (jeden milion) złotych. 

Zapisy tego ustępu nie mają zastosowania do gwarancji lub poręczeń, udzielonych: 

(A) na zabezpieczenie finansowania, które w całości zostanie przeznaczone na wykup 

obligacji emitowanych w ramach Programu; 

(B) w celu całkowitego refinansowania istniejącego zabezpieczonego Zadłużenia 

Finansowego, ustalonego na datę ustanowienia Programu; lub 
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(C) w celu zabezpieczenia zobowiązań podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy 

Emitenta, związanego z uczestnictwem Emitenta lub Podmiotu Zależnego w 

konsorcjum powołanym w celu realizacji projektu związanego z Podstawową 

Działalnością Gospodarczą lub w celu zabezpieczenia zobowiązań podmiotu nie 

wchodzącego w skład Grupy Emitenta, zlecającego Emitentowi lub Podmiotom 

Zależnym świadczenie usług lub dostawy towarów lub któremu Emitent lub 

Podmiot Zależny zleca świadczenie usług lub dostawy towarów, związanych z 

Podstawową Działalnością Gospodarczą.     

(h) Naruszenie wskaźników finansowych 

(A) Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA będzie wyższy niż 3,5x.  

(B) Wskaźnik Obsługi Odsetek będzie niższy niż 1,3x. 

(i) Inne zobowiązania 

Emitent naruszy swoje zobowiązania określone w paragrafie 16 i takie naruszenie nie 

zostanie naprawione w ciągu 10 Dni Roboczych.  

(j) Inne obligacje 

W odniesieniu do pozostałych obligacji emitowanych w ramach Programu lub innych 

obligacji wyemitowanych przez Emitenta wystąpi przypadek naruszenia warunków emisji, 

zdefiniowany w warunkach emisji tych obligacji. 

(k) Zaprzestanie notowań 

Wszystkie akcje Emitenta zaprzestaną być notowane na rynku regulowanym w Polsce.  

(l) Wykluczenie z obrotu na ASO BondSpot 

Zostanie podjęta jakakolwiek decyzja lub uchwała o wykluczeniu Obligacji z obrotu na 

ASO BondSpot lub Emitent złoży wniosek o wykluczenie Obligacji z obrotu na ASO 

BondSpot. 

(m) Podział Emitenta 

Zostanie podjęta jakakolwiek uchwała lub decyzja, w szczególności podpisanie planu 

połączenia, planu podziału lub planu przekształcenia (lub wystąpi inne podobne zdarzenie) 

wyrażająca zgodę na:  

(i) podział Emitenta; 

(ii) połączenie Emitenta, chyba że Emitent będzie spółką przejmującą i połączenie 

doprowadzi do przejęcia przez Emitenta kontroli nad spółką przejmowaną, a: 

(A) połączenie nie doprowadzi do obniżenia kapitałów własnych Emitenta; 

(B) podstawowa działalność spółki przejmowanej polega na prowadzeniu 

działalności będącej jedną z Podstawowych Działalności Gospodarczych 

lub jest komplementarna do takiej działalności; oraz 

(C) przedsiębiorstwo spółki przejmowanej jest prowadzone na zasadzie 

ciągłości działalności; lub 



 

 11  

 

(iii) przekształcenie Emitenta;.  

(n) Rozporządzenie majątkiem 

Emitent dokona Rozporządzenia, chyba że Rozporządzenie nastąpi na warunkach 

powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, a majątek lub prawa zbywane 

według swojej wartości rynkowej zostaną zastąpione innymi aktywami, prawami lub 

gotówką o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej. 

(o) Wypłata dywidendy 

Walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy, w przypadku, gdy 

Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA będzie wyższy niż 3,5x lub Wskaźnik Obsługi 

Odsetek będzie niższy niż 1,3x;  

(p) Obniżenie kapitału zakładowego 

Walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego 

Emitenta, w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA będzie wyższy niż 

3,5x lub Wskaźnik Obsługi Odsetek będzie niższy niż 1,3x; 

(q) Wprowadzenie w błąd 

Jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie Emitenta złożone w Materiałach 

Informacyjnych okazało się być nieprawdziwe na moment, w którym zostało złożone i może 

to mieć istotny negatywny wpływ na zdolność Emitenta do wywiązania się z zobowiązań z 

Obligacji lub na ważność lub wykonalność zobowiązań z Obligacji; 

(r) Utrata koncesji, licencji, zezwoleń 

Emitent utraci jakąkolwiek koncesję, licencję, zezwolenie lub pozwolenie niezbędne do 

prowadzenia Podstawowej Działalności Gospodarczej i będzie to miało istotny negatywny 

wpływ na zdolność Emitenta do wywiązania się z zobowiązań z Obligacji; 

(s) Utrata kontroli 

Podmiot Dominujący będzie posiadał, bezpośrednio lub pośrednio, mniej niż 50% + 1 akcja 

w kapitale zakładowym Emitenta lub mniej niż 50% +1 głos na walnym zgromadzeniu 

Emitenta; 

(t) Zabezpieczenie w związku z emisją Papierów Dłużnych 

Emitent ustanowił jakiekolwiek Zabezpieczenie na jakimkolwiek składniku swojego 

majątku, w celu zabezpieczenia jakichkolwiek Papierów Dłużnych, chyba że najpóźniej 

jednocześnie Emitent zabezpieczył wierzytelności Obligatariuszy wynikające z Obligacji 

poprzez ustanowienie Zabezpieczenia na tych samych aktywach. 

(u) Niezgodność z prawem 

Przepisy polskiego prawa mające zastosowanie do Emitenta albo decyzje organów 

administracyjnych spowodują uzasadnioną podstawę do przyjęcia, że emisja obligacji w 

ramach Programu lub wykonanie zobowiązań z obligacji, w tym dokonanie płatności z 

tytułu obligacji wyemitowanych w ramach Programu będą niezgodne z prawem lub 

niewykonalne. 
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(v) Centrum Interesów Emitenta 

Emitent przeniesie poza granice Polski „centrum podstawowych interesów” Emitenta (w 

rozumieniu Artykułu 3(1) Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1346/2000 z 29 maja 

2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. L 160/1 z 30 czerwca 2000 r.)), w 

tym miejsce, z którego kieruje swoimi interesami. 

Kwoty opisane w niniejszym punkcie 8.1 wyrażone w obcych walutach będą odpowiednio wpływały 

na Przypadki Naruszenia, przy czym ich wartość będzie ustalana każdorazowo wg. kursu średniego 

danej waluty, publikowanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystąpienia zdarzenia 

powodującego powstanie Przypadku Naruszenia. 

8.2 Skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia 

(a) W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia każdy Obligatariusz może zażądać od 

Emitenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji. Żądanie wcześniejszego wykupu 

Obligacji w związku z wystąpieniem i trwaniem Przypadku Naruszenia określonego w 

paragrafach 8.1 (b), 8.1. (c)(vi), 8.1(h), 8.1(i), 8.1(j), 8.1(l), 8.1(m), 8.1(n) i 8.1(o), 8.1 (q) 

wymaga wcześniejszego podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały zezwalającej 

Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu.  

(b) Obligatariusz może doręczyć Emitentowi żądanie wcześniejszego wykupu osobiście, listem 

poleconym lub pocztą kurierską. W żądaniu wcześniejszego wykupu Obligatariusz powinien 

wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu oraz załączyć zaświadczenie 

depozytowe lub inny odpowiedni dokument wystawiony przez Depozytariusza (w 

przypadku Obligacji zarejestrowanych w Ewidencji) lub świadectwo depozytowe (w 

przypadku Obligacji zarejestrowanych w Depozycie) oraz certyfikat rezydencji podatkowej, 

jeśli płatność na rzecz Obligatariusza podlega podatkowi u źródła a Obligatariusz chce 

skorzystać z obniżonej lub zerowej stawki tego podatku. Doręczenie żądania wcześniejszego 

wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne 

w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania (Dzień 

Wcześniejszego Wykupu).  

(c) W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę 

równą sumie: (i) wartości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia 

rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (bez tego 

dnia). 

8.3 Niewykonywanie uprawnień związanych z Przypadkiem Naruszenia 

W przypadku, gdy zdaniem Emitenta istnieje możliwość, że wystąpi Przypadek Naruszenia 

określony w paragrafach 8.1 (b), 8.1. (c) (vi),  8.1(h), 8.1(i), 8.1(j), 8.1(l), 8.1(m), 8.1(n) i 8.1(o), 8.1 

(q) Emitent może zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy i wnieść o podjęcie uchwały Zgromadzenia 

Obligatariuszy stwierdzającej, że w razie wystąpienia takiego Przypadku Naruszenia, Obligatariusze 

nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Uchwała Zgromadzenia 

Obligatariuszy stwierdzająca, że Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego 

wykupu Obligacji jest wiążąca dla wszystkich Obligatariuszy. 

9. NIEWYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZANIA I LIKWIDACJA EMITENTA 

9.1 Jeżeli Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych 

wynikających z Obligacji, Obligatariusz może zażądać natychmiastowego wykupu posiadanych 

Obligacji. 
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9.2 W dniu otwarcia likwidacji Emitenta Obligacje stają się natychmiast wymagalne. 

9.3 W przypadku natychmiastowego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą 

sumie (i) wartości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia 

Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia natychmiastowego wykupu (bez tego dnia). 

10. WYKUP OBLIGACJI NA ŻĄDANIE EMITENTA 

10.1 Emitent może podjąć decyzję o wykupie wszystkich Obligacji przed Dniem Wykupu w Dniu/Dniach 

Płatności Odsetek wskazanych w pkt 13 Suplementu. Jeśli Emitent podejmie decyzję o wykupie 

Obligacji zgodnie z niniejszym paragrafem, Emitent zawiadomi Obligatariuszy w trybie paragrafu 

16.3 o wcześniejszym wykupie Obligacji nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 30 dni przed 

Dniem Płatności Odsetek, w którym zamierza wykupić Obligacje. Wcześniejszy wykup Obligacji 

nastąpi według ich wartości nominalnej powiększonej o Premię oraz kwotę odsetek dla Okresu 

Odsetkowego kończącego się w dniu Płatności Odsetek, w którym nastąpi wykup Obligacji na 

podstawie niniejszego paragrafu.  

11. OBLICZANIE WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH 

11.1 Wskaźniki Finansowe będą obliczane przez Emitenta: 

(a) według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku na bazie danych zawartych w zbadanych 

przez biegłego rewidenta Sprawozdaniach Finansowych za okres 12 miesięcy 

rozpoczynający się 1 stycznia danego roku obrotowego i kończący się w dniu 31 grudnia 

tego roku; oraz  

(b) według stanu na dzień 30 czerwca każdego roku na bazie danych zawartych w poddanych 

badaniu lub przeglądowi przez biegłego rewidenta Sprawozdaniach Finansowych za okres 

sześciu miesięcy rozpoczynający się 1 lipca i kończący się w dniu 31 grudnia poprzedniego 

roku obrotowego oraz w Sprawozdaniach Finansowych za okres sześciu miesięcy 

rozpoczynający się 1 stycznia danego roku obrotowego i kończący się w dniu 30 czerwca 

tego roku obrotowego.  

11.2 Emitent udostępni Obligatariuszom informację o wysokości Wskaźników Finansowych poprzez 

publikację Poświadczenia Zgodności w sposób wskazany w par. 16. Poświadczenie Zgodności 

sporządzane na podstawie zbadanych Sprawozdań Finansowych zostanie udostępnione w terminie 5 

(pięciu) Dni Roboczych od dnia publikacji odpowiednich zbadanych Sprawozdań Finansowych nie 

później jednak niż w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia kiedy Emitent był zobowiązany do 

publikacji danego Sprawozdania Finansowego zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi. 

12. FUNKCJE AGENTA 

12.1 W sprawach związanych z Obligacjami, Agent Emisji, Agent ds. Płatności oraz Depozytariusz (na 

potrzeby tego paragrafu Agentem) działa wyłącznie jako pełnomocnik Emitenta i nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta świadczeń 

wynikających z Obligacji ani za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec Emitenta. 

Agent nie pełni funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach, ani nie jest 

zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta. 

12.2 Agent nie dokonuje weryfikacji lub oceny ryzyka Emitenta oraz ryzyka inwestycji w Obligacje. 
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12.3 Agent nie dokonuje oceny czy wystąpił Przypadek Naruszenia, nie ogłasza wystąpienia Przypadku 

Naruszenia jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Emitenta lub Obligatariuszy za 

ogłoszone przez Obligatariusza Przypadki Naruszenia. 

12.4 Agent, w ramach prowadzonej działalności, współpracuje z Emitentem w zakresie różnych usług i 

posiada informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego 

możliwości spełnienia świadczeń wynikających z Obligacji, jednakże nie jest uprawniony do ich 

udostępniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które 

mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji Agenta. 

Wykonywanie przez Agenta określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z 

Obligacjami nie uniemożliwia Agentowi oraz jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym 

świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w 

każdym innym dowolnym zakresie lub formie 

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KDPW 

Po Dniu Rejestracji, w sprawach związanych z Obligacjami, KDPW nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta świadczeń 

wynikających z Obligacji ani za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec Emitenta. 

14. ZAWIADOMIENIA 

14.1 Zawiadomienia do Obligatariuszy 

Wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy, z zastrzeżeniem par. 16 

dotyczącego Poświadczenia Zgodności, będą składane Obligatariuszom za pośrednictwem 

Depozytariusza, lub, po Dniu Rejestracji, publikowane na stronie internetowej Emitenta 

www.elzab.com.pl, lub innej, która ją zastąpi, lub za pośrednictwem Systemu ESPI lub EBI. 

14.2 Zawiadomienia do Emitenta 

Wszelkie zawiadomienia Obligatariuszy kierowane do Emitenta mogą być składane osobiście, listem 

poleconym lub pocztą kurierską na poniższy adres: 

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A. 

Adres:   ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze 

Do wiadomości:  Małgorzata Kaczmarska 

Emitent może zawiadomić Obligatariuszy o zmianie danych teleadresowych. Zmiana taka stanie się 

skuteczna w stosunku do danego Obligatariusza w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od otrzymania 

przez niego zawiadomienia.  

15. PRAWO WŁAŚCIWE I REGULACJE KDPW 

15.1 Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. 

15.2 Po Dniu Rejestracji, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami 

Emisji a regulacjami KDPW dotyczącymi spełniania świadczeń z tytułu Obligacji, wiążący 

charakter będą miały odpowiednie regulacje KDPW. 

16. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE  

16.1 Emitent do Dnia Wykupu zobowiązany jest zgodnie z wymogami artykułu 10 ust. 4 Ustawy o 

Obligacjach udostępniać Obligatariuszom swoje roczne Sprawozdania Finansowe wraz z opinią 

http://www.elzab.com.pl/
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biegłego rewidenta. Powyższe Sprawozdania wraz z opinią biegłego rewidenta udostępniane będą 

nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od końca danego roku kalendarzowego. 

16.2 Emitent zobowiązuje się udostępniać Obligatariuszom do Dnia Wykupu: 

(a) informacje o wystąpieniu Przypadku Naruszenia; oraz 

(b) Poświadczenie Zgodności zgodnie z par. 11.2. 

16.3 Dokumenty, o których mowa w par. 16.2 dostępne będą w siedzibie Agenta Emisji, z zastrzeżeniem 

ich doręczenia Agentowi Emisji, w siedzibie Emitenta, lub jeżeli Obligacje zostaną wprowadzone do 

obrotu na ASO BondSpot publikowane na stronie internetowej Emitenta www.elzab.com.pl lub 

innej, która ją zastąpi, lub komunikatem bieżącym w systemie ESPI.  

17. OBLIGACJE PRZED DNIEM REJESTRACJI 

17.1 Definicje 

Agent ds. Płatności oznacza mBank S.A. 

Depozytariusz oznacza mBank S.A. 

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych 

od pracy, w którym banki w Polsce prowadzą działalność umożliwiającą podejmowanie czynności 

związanych z przenoszeniem Obligacji i rozliczeniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji. 

Dzień Ustalenia Praw oznacza drugi Dzień Roboczy przed dniem płatności świadczeń z tytułu 

Obligacji, z wyjątkiem otwarcia likwidacji Emitenta lub złożenia przez Obligatariusza żądania 

wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z paragrafem 8 lub 9, kiedy to za Dzień Ustalenia Praw 

uznaje się dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu lub dzień otwarcia likwidacji Emitenta. 

Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza dzień przypadający w drugim Dniu Roboczym przed 

rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona Stopa Procentowa. 

Obligatariusz oznacza osobę wpisaną do Ewidencji jako uprawnioną z Obligacji. 

17.2 Ewidencja 

Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania wpisu Obligacji do Ewidencji. 

17.3 Przenoszenie praw z Obligacji 

(a) Przenoszenie praw z Obligacji będzie następowało zgodnie z postanowieniami Ustawy o 

Obligacjach. 

(b) Wpisy w Ewidencji będą dokonywane z uwzględnieniem odpowiednich regulaminów prowadzenia 

ewidencji papierów wartościowych oraz procedur wewnętrznych Depozytariusza lub innych 

regulacji, obowiązujących Depozytariusza. 

17.4 Płatności 

(a) Sposób płatności 

Płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane dla danego Obligatariusza na wskazany 

przez niego rachunek bankowy, za pośrednictwem Depozytariusza.  

http://www.elzab.com.pl/
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(b) Dzień Ustalenia Praw 

Wszelkie płatności świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz 

Obligatariuszy wpisanych do Ewidencji o godzinie 16:30 w Dniu Ustalenia Praw. 

(c) Płatności częściowe 

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych niewystarczających na pełne pokrycie 

płatności danego świadczenia z tytułu Obligacji w Dniu Płatności Odsetek lub w Dniu Wykupu, 

Depozytariusz dokona częściowej płatności w tym dniu do wysokości środków postawionych do 

dyspozycji przez Emitenta. W takim przypadku należności wobec Obligatariuszy zostaną pokryte z 

przekazanych przez Emitenta środków proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji. Na każdą 

Obligację będzie przypadała taka sama kwota płatności. Płatności, o których mowa w niniejszym 

paragrafie zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zapłatę odsetek. 

(d) Zasady dokonywania płatności 

(i) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem 

przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w terminie płatności. W 

szczególności, wysokość odsetek płatnych z tytułu Obligacji może być ograniczona 

przez przepisy określające maksymalną wysokość odsetek wynikających z 

czynności prawnej. 

(ii) Jeżeli dzień płatności świadczeń z Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem 

Roboczym, płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym 

przypadającym po tym dniu. W takim wypadku Obligatariuszowi nie będą 

przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności. 

(iii) Płatności świadczeń z Obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek 

wierzytelności Emitenta z wierzytelnościami Obligatariuszy. 

(iv) Jeżeli: 

(A) Agent ds. Płatności nie wie, kto jest Obligatariuszem, albo nie zna miejsca 

zamieszkania lub siedziby wierzyciela; 

(B)  Obligatariusz nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani 

przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia; 

(C) dokonanie wypłaty środków na rzecz Obligatariuszy mogłoby narazić 

Agenta ds. Płatności na szkodę lub karę jakiegokolwiek rodzaju; 

(D)  powstał spór, kto jest Obligatariuszem; lub 

(E) z powodu innych okoliczności dotyczących Obligatariusza świadczenie z 

Obligacji nie może być spełnione 

wówczas Agent ds. Płatności powiadomi Emitenta o wystąpieniu takiej okoliczności 

oraz, po otrzymaniu odpowiednich instrukcji od Emitenta, złoży, za zgodą sądu, w 

imieniu Emitenta, środki przeznaczone na dokonanie płatności z tytułu Obligacji, 

których dotyczą okoliczności wskazane w punktach od (A) do (E) powyżej, do 

depozytu sądowego lub przekaże te środki na wskazany rachunek Emitenta 
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17.5 Podatki 

(a) Wszelkie płatności świadczeń z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu 

lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków, należności lub jakiegokolwiek rodzaju opłat 

publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich 

imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków, należności lub opłat publicznoprawnych 

wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

(b) Jeżeli istnieje obowiązek potrącenia lub odliczenia jakiegokolwiek podatku, a Obligatariusz nie 

przekaże Depozytariuszowi, najpóźniej w Dniu Ustalenia Praw, informacji i dokumentów, w tym 

aktualnego Certyfikatu Rezydencji, niezbędnych do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki 

opodatkowania, podatek zostanie pobrany w pełnej wysokości. 

18. OBLIGACJE PO DNIU REJESTRACJI 

18.1 Definicje 

Agent Emisji oznacza mBank S.A. 

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych 

od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność umożliwiającą podejmowanie czynności 

związanych z przenoszeniem Obligacji i rozliczeniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji. 

Dzień Ustalenia Praw oznacza szósty Dzień Roboczy przed dniem płatności świadczeń z tytułu 

Obligacji, z wyjątkiem otwarcia likwidacji Emitenta lub złożenia przez Obligatariusza żądania 

wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z paragrafem 8 lub 9, kiedy to za Dzień Ustalenia Praw 

uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta lub dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu lub 

inny dzień ustalony zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami KDPW w zakresie ustalania 

praw do Obligacji. 

Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza dzień przypadający w trzecim Dniu Roboczym przed 

rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona Stopa Procentowa. 

Obligatariusz oznacza posiadacza Obligacji, którego prawa są zarejestrowane na Rachunku 

Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym. 

Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 

4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowym. 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010, nr 211, poz. 1384, ze zmianami). 

18.2 Tytuł prawny i przenoszenie praw z Obligacji 

(a) Prawa wynikające z Obligacji przysługują osobie wskazanej jako posiadacz Rachunku Papierów 

Wartościowych, na których zapisane są Obligacje lub osobie, której Obligacje zapisane są na 

odpowiednim Rachunku Zbiorczym.  

(b) Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi i regulacjami KDPW. 
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18.3 Płatności 

(a) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywanie za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów 

prowadzących Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, zgodnie z 

odpowiednimi regulacjami KDPW. 

(b) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa oraz 

regulacji obowiązujących w terminie płatności. W szczególności, wysokość odsetek płatnych z 

tytułu Obligacji może być ograniczona przez przepisy określające maksymalną wysokość odsetek 

wynikających z czynności prawnej. 

(c) Jeżeli dzień płatności świadczeń z Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, 

płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. 

W takim wypadku Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu 

płatności. 

(d) Płatności świadczeń z Obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności 

Emitenta z wierzytelnościami Obligatariuszy. 

(e) Płatności będą dokonywane jedynie na rzecz Obligatariusza, który będzie posiadał Obligacje na 

koniec Dnia Ustalenia Praw. 

18.4 Podatki 

(a) Wszelkie płatności świadczeń z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu 

lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków, należności lub jakiegokolwiek rodzaju opłat 

publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich 

imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków, należności lub opłat publicznoprawnych 

wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

(b) Obligatariusz przekaże podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub 

Rachunek Zbiorczy wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do obsługi zobowiązań 

Obligatariusza z tytułu podatków, w zakresie i terminie wymaganym przez podmiot prowadzący 

Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy. 

(c) W przypadku jeżeli Obligatariusz nie przekaże podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów 

Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych w ocenie 

Emitenta lub podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy 

do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki opodatkowania, podatek zostanie pobrany w pełnej 

wysokości. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

SUPLEMENT 

Niniejszy dokument stanowi Suplement odnoszący się do Warunków Emisji obligacji emitowanych przez 

spółkę Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (41-813), przy 

ul. Kruczkowskiego 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095317, NIP: 

6480000255, REGON: 270036336, o kapitale zakładowym w wysokości 22.142.962,40 PLN, opłaconym w 

całości 

Wyrażenia użyte w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji, których Suplement jest 

integralną częścią. 

 

1. Seria A/2015 

2. Numery Obligacji od 1 do 25.000 

3. Wartość nominalna jednej Obligacji 1.000 PLN 

4. Liczba Obligacji do 25.000 

5. Łączna wartość nominalna Obligacji 25.000.000 PLN 

6. Dzień Emisji 1 kwietnia 2015 r. 

7. Dni Płatności Odsetek 1 października 2015r., 1 kwietnia 2016r., 3 października 

2016r., 3 kwietnia 2017 r., 2 października 2017r., 3 kwietnia 

2018r. 

8. Stopa Bazowa i Marża WIBOR 6M i 1,8 procent w skali roku 

9. Banki Referencyjne Bank Pekao SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank 

Polski SA 

10. Dzień Wykupu 3 kwietnia 2018 r. 

11. Wysokość Wskaźnika Zadłużenie 

Finansowe Netto/ EBITDA 

nie wyższa niż 3,5 

12. Wysokość Wskaźnika Obsługi 

Odsetek 

nie niższa niż 1,3 

13. 

 

 

 

 

Premia (paragraf 10 Warunków Emisji):  

1% dla wcześniejszego wykupu Obligacji przypadającego w dniu 3 kwietnia 2017 r. 

Kwota Premii będzie obliczana od wartości nominalnej Obligacji. 
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ZAŁĄCZNIK 2 

REGULAMIN ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

(a) Niniejszy regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy ma zastosowanie do Zgromadzenia 

Obligatariuszy posiadających obligacje, określone w poprzedzającym Suplemencie. 

(b) Terminy niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy mają 

znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. 

2. ZWOŁYWANIE ZGROMADZENIA 

(a) Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane przez Emitenta z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Obligatariuszy/Obligatariusza posiadających/posiadającego co najmniej 5% 

wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Ponadto, jeśli Emitent nie zwoła 

Zgromadzenia Obligatariuszy na wniosek Obligatariuszy/Obligatariusza 

posiadających/posiadającego co najmniej 5% wartości nominalnej wyemitowanych i 

niewykupionych Obligacji, Obligatariusze Ci/Obligatariusz ten uprawnieni są/uprawniony 

jest zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy samodzielnie. 

(b) Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w Warszawie. Dokładne miejsce, datę i godzinę 

Zgromadzenia Obligatariuszy ustala Emitent lub Obligatariusze, zależnie od tego, kto 

zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy. 

(c) Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane w drodze publikacji zawiadomienia 

wskazującego miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia obrad, a także przedmiot Zgromadzenia 

Obligatariuszy.  

(d) W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przez Emitenta, Emitent publikuje 

zawiadomienie zgodnie z postanowieniami paragrafu 14.1 Warunków Emisji. Dzień 

Zwołania Zgromadzenia to dzień publikacji zawiadomienia na stronie internetowej 

Emitenta. 

(e) W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przez Obligatariuszy, Zgromadzenie 

Obligatariuszy jest zwoływane w drodze publikacji ogłoszenia w „Rzeczpospolitej” lub 

„Gazecie Wyborczej” lub w innej gazecie ogólnopolskiej posiadającej dział poświęcony 

sprawom gospodarczym, wskazującego miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia obrad, a także 

przedmiot Zgromadzenia Obligatariuszy. Dzień publikacji ogłoszenia uważa się za Dzień 

Zwołania Zgromadzenia. Jednocześnie z publikacją ogłoszenia, Obligatariusze, którzy 

zwołują Zgromadzenie Obligatariuszy wyślą Emitentowi zawiadomienie o zwołaniu 

Zgromadzenia Obligatariuszy wskazujące miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia obrad, a także 

przedmiot Zgromadzenia Obligatariuszy.  

(f) Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy powinien przypadać nie wcześniej niż dwa tygodnie po 

Dniu Zwołania Zgromadzenia i nie później niż trzy tygodnie po Dniu Zwołania 

Zgromadzenia. 

(g) Jeśli Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot lub ASO GPW Emitent 

przekaże informację o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy także w formie raportu 

bieżącego. 
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(h) W Zgromadzeniu Obligatariuszy mają prawo uczestniczyć Obligatariusze, którzy dokonali 

blokady Obligacji do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po dniu Zgromadzenia 

Obligatariuszy. 

(i) Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna przedstawić 

zaświadczenie depozytowe lub inny odpowiedni dokument wystawiony przez 

Depozytariusza (w przypadku Obligacji zarejestrowanych w Ewidencji) lub świadectwo 

depozytowe (w przypadku Obligacji zarejestrowanych w Depozycie), potwierdzające 

posiadanie Obligacji przez Obligatariusza oraz dokonanie ich blokady do Dnia Roboczego 

przypadającego bezpośrednio po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy. Ponadto, powinna 

wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis 

z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego 

rejestru lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do działania w 

imieniu danego Obligatariusza.  

(j) Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może 

występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być 

udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według 

przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru. 

(k) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział Emitent, doradcy 

finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom 

tym przysługuje prawo wypowiadania się w sprawach będących przedmiotem obrad 

Zgromadzenia Obligatariuszy. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy może 

dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.  

(l) Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w 

szczególności prawo do zabierania głosu oraz udziału w głosowaniu. 

3. ODBYWANIE ZGROMADZENIA 

(a) Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy wyznacza ten kto zwołał Zgromadzenie 

Obligatariuszy. W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przez Emitenta i nie 

wyznaczenia przewodniczącego przez Emitenta, przewodniczącego wyznaczają 

Obligatariusze. Przewodniczący otwiera i prowadzi obrady Zgromadzenia Obligatariuszy 

oraz ustala porządek obrad. 

(b) Przewodniczący może podjąć decyzję o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu 

Obligatariuszy. Jeśli z wnioskiem o zarządzenie przerwy występują Obligatariusze 

reprezentujący ponad 50% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, 

przewodniczący zobowiązany jest zarządzić przerwę zgodnie z takim wnioskiem. W 

każdym przypadku łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni. W Zgromadzeniu 

Obligatariuszy wznowionym po zakończeniu przerwy mogą uczestniczyć Obligatariusze, 

którzy dokonali ponownej blokady Obligacji do Dnia Roboczego przypadającego 

bezpośrednio po dniu wznowionego Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusz powinien 

przedstawić zaświadczenie depozytowe lub inny odpowiedni dokument wystawiony przez 

Depozytariusza (w przypadku Obligacji zarejestrowanych w Ewidencji) lub świadectwo 

depozytowe (w przypadku Obligacji zarejestrowanych w Depozycie), potwierdzające 

posiadanie Obligacji przez Obligatariusza oraz dokonanie ich blokady do Dnia Roboczego 

przypadającego bezpośrednio po dniu wznowionego Zgromadzenia Obligatariuszy. 

(c) Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy przewodniczący zobowiązany jest 

sporządzić i podpisać listę obecności, zawierającą w szczególności informacje na temat 
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liczby Obligacji znajdujących się w posiadaniu danego Obligatariusza oraz liczby głosów, 

do wykonywania których dany Obligatariusz jest uprawniony. Listę obecności podpisuje 

przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy. Lista jest dostępna do wglądu dla 

uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy w czasie jego trwania, a wszelkie zmiany 

dotyczące składu osobowego Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym czas wystąpienia takiej 

zmiany, są na niej odnotowywane. 

(d) Po przedstawieniu porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przewodniczący otwiera 

dyskusję, udzielając głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń. Emitent może zabierać 

głos poza kolejnością. 

(e) Po odbyciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad przewodniczący zarządza 

głosowanie.  

(f) Z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządzany jest protokół, który podpisuje 

przewodniczący. Protokół powinien zawierać opis przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy, 

liczbę reprezentowanych głosów, treść podjętych uchwał oraz liczbę głosów oddanych za 

poszczególnymi uchwałami. Do protokołu należy dołączyć listę obecności oraz kopie 

pełnomocnictw, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego i innych dokumentów służących 

wykazaniu umocowania do reprezentacji Obligatariusza lub innego uczestnika 

Zgromadzenia Obligatariuszy. Protokół sporządza się w terminie trzech Dni Roboczych od 

dnia zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. 

4. PODEJMOWANIE UCHWAŁ  

(a) Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach 

wymienionych w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy. Sprawy 

niewymienione w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy i niebędące 

sprawami formalnymi mogą być przedmiotem uchwał, jeżeli w Zgromadzeniu 

Obligatariuszy uczestniczą Obligatariusze reprezentujący 100% głosów i żaden 

Obligatariusz nie zgłosił sprzeciwu wobec podjęcia danej uchwały.  

(b) Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wymagana jest obecność Obligatariuszy 

reprezentujących co najmniej 50% głosów.  

(c) Uchwały zapadają większością 50% głosów Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu 

Obligatariuszy. 

(d) Na każdą 1 złotówkę wartości nominalnej Obligacji przypada jeden głos. 

(e) Głosowania są jawne, chyba że którykolwiek z Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu 

Obligatariuszy zażąda głosowania tajnego.  

(f) Uchwała podjęta przez należycie zwołane i odbyte Zgromadzenie Obligatariuszy jest 

wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w 

Zgromadzeniu Obligatariuszy lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu 

albo oddali głosy nieważne.  

(g) Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przekazuje Emitentowi protokół 

Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie dziesięciu Dni Roboczych od dnia zakończenia 

Zgromadzenia Obligatariuszy. 
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5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

(a) Emitent pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty organizacyjne związane ze 

zwołaniem oraz odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy. 

(b) Wszystkie kwestie związane ze zwoływaniem oraz prowadzeniem obrad Zgromadzenia 

Obligatariuszy, a nieuregulowane w niniejszym dokumencie, ustalać będzie przewodniczący 

Zgromadzenia Obligatariuszy. 
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ZAŁĄCZNIK 3 

WZÓR POŚWIADCZENIA ZGODNOŚCI 

[na papierze firmowym Emitenta] 

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI 

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA] 

Szanowni Państwo, 

Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. 

Program emisji obligacji do kwoty 50.000.000 PLN 

Dotyczy: emisji Obligacji serii  

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo stanowi Poświadczenie Zgodności. Wszelkie 

terminy w niniejszym Poświadczeniu Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, 

mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. 

Potwierdzamy, że na dzień  wysokość Wskaźników Finansowych wynosi: 

1. Wskaźnik Obsługi Odsetek: ; oraz 

2. Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA: , 

a Wskaźniki Finansowe zostały obliczone na bazie danych zawartych w  [którego kopia stanowi załącznik 

do niniejszego Poświadczenia Zgodności]/[którego kopie stanowią załączniki do niniejszego Poświadczenia 

Zgodności]. 

[Wskazanie informacji, na których oparto wyliczenie Wskaźników Finansowych] 

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje Przypadek Naruszenia ani zdarzenie, o którym mowa w par. 9  

Warunków Emisji. 

Z poważaniem 

 

_______________ 

W imieniu Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. 

 

 

 

 


