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RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2021 

DATA: 16.12.2021 r. 

TYTUŁ: Oferta obligacji serii B 

Zarząd spółki Anwim S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. Spółka pod-
jęła decyzję w sprawie emisji nie więcej niż 25.000 obligacji na okaziciela serii B, o wartości 
nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25.000.000 PLN 
(dalej "Obligacje"), emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji ob-
ligacji (dalej "Program") w ramach którego Spółka może dokonywać wielokrotnych emisji ob-
ligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i nie-
wykupionych obligacji w wysokości 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) w 
każdym czasie obowiązywania Programu. 

Obligacje emitowane będą w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenia z obowiązku pu-
blikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółkę Esppol Trade S.A. 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone 
zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki. 

Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej 
niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 września 2021 r. wynosiła 
190.712.447 PLN. Brak jest zobowiązań przeterminowanych. Spółka ocenia, że do czasu całko-
witego wykupu Obligacji zobowiązania Spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiają-
cym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji. 

Podstawa prawna:  

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
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