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Zmiana Programu Emisji Obligacji 

Raport Bieżący Nr  9/2017 z dnia 6 marca 2017 roku  

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy 

Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1, dalej jako „Rozporządzenie MAR”). 

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2016 z 

17.06.2016 r. informuje, iż w dniu 6 marca 2017 r. dokonano zmiany umowy z mBank S.A. dotyczącej programu emisji 

obligacji z dnia 17.06.2016 r. (dalej jako „Program Emisji Obligacji”).  

Zmiana polega na zwiększeniu maksymalnej dopuszczalnej łącznej wartości wyemitowanych obligacji z kwoty 100.000.000 

zł (słownie: sto milionów złotych) do kwoty 115.000.000 zł (słownie: sto piętnaście milionów złotych). Jednocześnie  

odstąpiono od zachowania wymogu 30-dniowego terminu na wejście w życie zmian dotyczących podwyższenia kwoty 

Programu Emisji Obligacji.  

O emisjach poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, Spółka informowała w raporcie bieżącym 

nr 26/2016 (seria M1/2016) oraz informować będzie w następnych raportach bieżących. 

Przedmiot niniejszego raportu stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR, gdyż dotyczy 
zmiany umowy będącej przedmiotem uprzednio opublikowanego raportu bieżącego (nr 21/2016), która to umowa 
uprawniała i uprawnia Spółkę do emisji obligacji na kwotę pozwalającą uzyskanie finansowania na realizację istotnych 
projektów inwestycyjnych. Zmiana Programu Emisji Obligacji umożliwia dalsze zwiększenie wartości emisji pozwalającej 
na uzyskanie znaczącego finansowania. W ocenie Zarządu Spółki powyższe okoliczności mają wpływ na wycenę akcji Spółki 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz innych instrumentów finansowych, a także wskazują na 
stabilną sytuację finansową Spółki i zdolność do realizacji przyszłych projektów inwestycyjnych 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1). 

 


