
Raport Bieżący Nr 7/2010 
Data Sporządzenia: 16.02.2010 
Temat: Zmiana warunków ostatecznych obligacji serii ELEK0212 
 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 
 

W związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta uchwały o zmianie w zakresie terminów 

uchwały Zarządu Electus S.A. nr 01/01/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w Przedmiocie Emisji 

Obligacji serii ELEK0212, do Warunków Ostatecznych Obligacji serii ELEK0212 

emitowanych w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji ELECTUS S.A. wprowadza 

się następującą zmianę: 
 

Pkt 2 TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ 
Było: 
Termin zakończenia przyjmowania zapisów / zamknięcia subskrypcji – 22 lutego 2010 r. 

Termin dokonywania wpłat na obligacje – 22 lutego 2010 r. 

Termin przydziału obligacji – do 26 lutego 2010 r. Jeżeli jednak po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie udostępniony 

aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji, o których Emitent powziął 
wiadomość przed przydziałem, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 dnia roboczego po dniu podania 

do publicznej wiadomości tego aneksu. 

 
Jest: 
Termin zakończenia przyjmowania zapisów / zamknięcia subskrypcji – 26 lutego 2010 r. 

Termin dokonywania wpłat na obligacje – 26 lutego 2010 r. 

Termin przydziału obligacji – do 4 marca 2010 r. Jeżeli jednak po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie udostępniony 

aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji, o których Emitent powziął 
wiadomość przed przydziałem, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 dnia roboczego po dniu podania 

do publicznej wiadomości tego aneksu. 

 
Pkt 3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH 
OBLIGACJI 
Było: 
Prawa do odsetek będą ustalane w następujących dniach (dzień D, Data Ustalenia Praw do Odsetek): 26 maja 2010 r., 26 

sierpnia 2010 r., 26 listopad 2010 r., 25 luty 2011 r., 26 maja 2011 r., 26 sierpnia  2011 r., 25 listopada 2011 r., 27 lutego 

2012 r. Świadczenia z tytułu odsetek będą wypłacane 6 dni roboczych po dniu D (Data Spełnienia Świadczeń z Tytułu 

Odsetek). 

Prawo do wykupu Obligacji zostanie ustalone w dniu 27 lutego 2012 r. (Data Ustalenia Praw do Wykupu). Wykup zostanie 

dokonany 6 dnia roboczego po dniu ustalenia prawa do wykupu (Data Wykupu). Obligacje zostaną wykupione po wartości 

nominalnej (Cena Wykupu). 

 
Jest: 
Prawa do odsetek będą ustalane w następujących dniach (dzień D, Data Ustalenia Praw do Odsetek): 4 czerwca 2010 r., 6 

września 2010 r., 6 grudnia 2010 r., 4 marca 2011 r., 6 czerwca 2011 r., 5 września 2011 r., 5 grudnia 2011 r., 5 marca 2012  

r. Świadczenia z tytułu odsetek będą wypłacane 6 dni roboczych po dniu D (Data Spełnienia Świadczeń z Tytułu Odsetek). 

Prawo do wykupu Obligacji zostanie ustalone w dniu 5 marca 2012 r. (Data Ustalenia Praw do Wykupu). Wykup zostanie 

dokonany 6 dnia roboczego po dniu ustalenia prawa do wykupu (Data Wykupu). Obligacje zostaną wykupione po wartości 

nominalnej (Cena Wykupu). 

 
Pkt 6 UCHWAŁA ZARZĄDU ELECTUS S.A. W PRZEMIOCIE EMISJI OBLIGACJI 
SERII ELEK0212 
Dodano na końcu: 

Uchwała Zarządu Electus S.A.  

nr 02/02/2010 

z dnia 16 lutego 2010 r. 

 

zmieniająca uchwałę Zarządu Electus S.A. nr 01/01/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w Przedmiocie Emisji Obligacji serii 

ELEK0212 

 

 



1. Zgodnie z ust. 2 uchwały Zarządu Electus S.A. nr 01/01/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. zmienia się terminy wskazane w 

ust. 1 pkt 9)-12) oraz 15) w następujący sposób: 

9) Termin zakończenia przyjmowania zapisów / zamknięcia subskrypcji – 26 lutego 2010 r. 

10) Termin dokonywania wpłat na obligacje – 26 lutego 2010 r. 

11) Termin przydziału obligacji – do 4 marca 2010 r. Jeżeli jednak po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie 

udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji, o 

których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 dnia 

roboczego po dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu. 

12) Data ustalenia prawa do wykupu – 5 marca 2012 r. 

15) Daty ustalenia praw do odsetek (dzień D) – 4 czerwca 2010 r., 6 września 2010 r., 6 grudnia 2010 r., 4 marca 2011 

r., 6 czerwca 2011 r., 5 września 2011 r., 5 grudnia 2011 r., 5 marca 2012  r. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
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