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Wszelkie terminy niezdefiniowane w niniejszej Nocie Informacyjnej mają znaczenie nadane im w Warunkach
Emisji Obligacji serii A (Warunki Emisji) zamieszczone w pkt 13.4 Dokument określający warunki emisji
dłużnych instrumentów finansowych niniejszej Noty Informacyjnej.

1

Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli został określony

Celem emisji Obligacji serii A Emitenta jest zwiększenie skali podstawowej działalności gospodarczej Emitenta
i jego Grupy Kapitałowej przez zwiększenie środków obrotowych z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe.

2

Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje na okaziciela serii A, wyemitowane przez spółkę Certus Capital S.A. zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy
o Obligacjach. Obligacje nie posiadają formy dokumentu. Obligacje nie są zabezpieczone.
Obligacje są kuponowe. Kupon jest płatny w okresach kwartalnych. Oprocentowane Obligacji jest ustalone
według stałej stopy procentowej.

3

Wielkość emisji

Przedmiotem emisji jest 802 (słownie: osiemset dwa) sztuk obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

4

Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub
sposób jej ustalenia

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii A: 802.000,00 zł (słownie: osiemset dwa tysiące
złotych).
Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

5

Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów
finansowych
a) Świadczenia Emitenta

Obligacje uprawniają do następujących świadczeń, co do których spełnienia Emitent zobowiązuje się:
 świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty oprocentowania, na warunkach
i w terminach określonych w pkt 16 Warunków Emisji Obligacji,
 świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej
Obligacji, na warunkach i w terminie określonych w pkt 15 Warunków Emisji Obligacji, albo
świadczenia pieniężnego związanego z przedterminowym wykupem Obligacji w wyniku realizacji Opcji
Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza na warunkach i terminach określonych w pkt 19
Warunków Emisji Obligacji, albo świadczenia pieniężnego związanego z przedterminowym wykupem
Obligacji w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na żądanie Emitenta na warunkach
i terminach określonych w pkt 17 Warunków Emisji Obligacji.
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Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta z tytułu posiadanych Obligacji odbywać się będzie
zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW oraz podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom
podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. Jeżeli dzień wypłaty danego świadczenia
przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata tego świadczenia nastąpi w pierwszym
przypadającym po nim Dniu Roboczym, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych
dodatkowych płatności.
Zaokrąglenia – przy dokonywaniu obliczeń płatności z Obligacji:
a) wszystkie wielkości określone w procentach będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku od
punktu procentowego; oraz
b) wszystkie płatności określone w złotych będą zaokrąglane do pełnego grosza (przy czym połowy będą
zaokrąglane w górę).

b) Warunki wykupu
Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu, o ile:
a) nie zostanie przedstawiona do wykupu w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na
Żądanie Obligatariusza;
lub
b) nie zostanie przedstawiona do wykupu w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na
Żądanie Emitenta;
lub
c) nie zostanie uprzednio nabyta i umorzona przez Emitenta, zgodnie z postanowieniami Warunków
Emisji.
Przypadki wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza wskazano w pkt 19.3. Warunków Emisji
Obligacji. Z kolei możliwość przedterminowego nabycia i umorzenia Obligacji przez Emitenta wskazano w pkt
17 ust. 3 oraz pkt 18 lit. b) i c) Warunków Emisji Obligacji. Przeprowadzenie przez Emitenta przedterminowego
wykupu wszystkich obligacji wymagać będzie uprzedniego zawieszenia obrotu obligacjami przez ASO GPW.
Poniżej przytoczono fragment pkt 17 ust. 3 Warunków Emisji Obligacji, dotyczący Opcji Przedterminowego
Wykupu na Żądanie Emitenta:
„Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta oznacza prawo Emitenta do żądania
przedterminowego wykupu całości lub części Obligacji w celu ich umorzenia (ułamkowe części
wykupywanych Obligacji będą zaokrąglane w górę). Przedterminowy wykup może być realizowany na
koniec drugiego, czwartego lub szóstego okresu odsetkowego, tj. odpowiednio w dniach 7 sierpnia
2014 r., 5 lutego 2015 r. lub 7 sierpnia 2015 r. Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony za
pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy.
Z chwilą dokonania przedterminowego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.
Realizacja przedterminowego wykupu całości lub części Obligacji będzie odbywać się zgodnie
z obowiązującymi regulacjami KDPW. W szczególności dopuszcza się realizację przedterminowego
wykupu części Obligacji w drodze spłaty części należności głównej (wartości nominalnej) Obligacji
poprzez obniżenie wartości nominalnej Obligacji dokonywanej na koniec danego okresu odsetkowego.
O decyzji o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu Obligatariusze będą powiadamiani w formie
Raportu Bieżącego w terminie nie krótszym niż 20 dni roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu
na Żądanie Emitenta.”
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Emitent z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2 i 3 Ustawy o Obligacjach może nabyć Obligacje w imieniu własnym
jedynie w celu ich umorzenia.
Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 5 lutego 2016 r. poprzez wypłatę
Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych
Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na
6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 28 stycznia 2016 r.
Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku
papierów wartościowych Obligatariusza.

c) Warunki wypłaty oprocentowania
Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w stałej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym.
Obligacje będą oprocentowane w stosunku do ich wartości nominalnej według stałej stopy procentowej
w wysokości 9% (słownie: dziewięć procent) w skali roku. Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie
rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Odsetki naliczane są począwszy
od dnia następującego po ostatnim dniu Terminu Składania Ofert Nabycia (włącznie z tym dniem) do Dnia
Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) i będą wypłacane kwartalnie.
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych
Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu
wypłaty odsetek.
Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

kupon  9% 

liczba dni w danym okresie odsetkowym
 1.000,00 zł
365

Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela:
Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych
Pierwszy Dzień
Nr Okresu
Data Ustalenia
Okresu
Odsetkowego
Prawa do Odsetek
Odsetkowego

Ostatni Dzień Okresu
Odsetkowego i
wypłata kuponu

Liczba dni w
Okresie
Odsetkowym

1

2014-02-06

2014-04-29

2014-05-08

92

2

2014-05-09

2014-07-30

2014-08-07

91

3

2014-08-08

2014-10-29

2014-11-06

91

4

2014-11-07

2015-01-28

2015-02-05

91

5

2015-02-06

2015-04-29

2015-05-08

92

6

2015-05-09

2015-07-30

2015-08-07

91

7

2015-08-08

2015-10-29

2015-11-06

91

8

2015-11-07

2016-01-28

2016-02-05

91
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W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie będzie przypadała
w dniu roboczym lub będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego
Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1. powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień
roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.
Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku
papierów wartościowych Obligatariusza.

6

Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu
udzielającego zabezpieczenia

Obligacje serii A nie są zabezpieczone.

7

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego
udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań
emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych
proponowanych do nabycia

Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 597.466,10 zł.
Łączna wartość zaciągniętych skonsolidowanych zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia
2013 r. wyniosła 597.466,10 zł.
Emitent do czasu wykupu obligacji planuje utrzymywać zobowiązania na poziomie bezpiecznym dla
prowadzonej działalności gospodarczej poziomie. Podstawowym źródłem spłaty będzie gotówka generowana
z działalności operacyjnej Emitenta.
W związku z powyższym, do czasu całkowitego wykupu obligacji, biorąc pod uwagę pozyskanie finansowania
z emisji obligacji serii A w wysokości 0,8 mln zł, prognozowana wartość zobowiązań ogółem Emitenta na koniec
I kwartału 2016 r. wynosić będzie 1,4 mln zł.

8

Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów
finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane
z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność Emitenta do
wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów
finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Środki pozyskane z emisji Obligacji serii A zostaną przeznaczone na realizację celów emisyjnych opisanych
w pkt 1 niniejszej Noty Informacyjnej.
Zgodnie z opinią Zarządu Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej Spółka nie przewiduje
żadnych problemów związanych ze spłatą zaciągniętych zobowiązań wobec Obligatariuszy.
Emitent do czasu wykupu Obligacji serii A planuje utrzymywać poziom zobowiązań na poziomie bezpiecznym
dla prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawowym źródłem spłaty będzie gotówka generowana
z działalności operacyjnej Spółki.
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Obligacje serii A nie mają charakteru obligacji przychodowych w rozumieniu art. 23a ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach.

9

Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie
pieniężne

Nie dotyczy – z Obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.

10 W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako
zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów
finansowych - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez
uprawnionego biegłego
Nie dotyczy – Obligacje są niezabezpieczone.

11 W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo: a) liczbę
głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych
akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich
wyemitowanych obligacji, b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu
emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich
wyemitowanych obligacji
Nie dotyczy – Obligacje są obligacjami zwykłymi.

12 W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczbę
akcji przypadających na jedną obligację, b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej
ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy
do nabycia tych akcji.
Nie dotyczy – Obligacje są obligacjami zwykłymi.
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13 Załączniki
13.1 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla emitenta
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13.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta lub umowy Spółki oraz treść podjętych
uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w sprawie zmian
statutu Spółki lub umowy nie zarejestrowanych przez sąd
13.2.1 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta
STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ
CERTUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Tekst jednolity
wg stanu na dzień 7 lutego 2014 r.
[Tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 21 stycznia 2014 r., z uwzględnieniem
zmian zawartych w:
1) uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2014 r. dotyczącej zmiany
§ 6 ust. 1 lit. a. oraz § 6 ust 3 Statutu Spółki w oparciu o akt notarialny Repertorium A numer 1012/2014
z dnia 20 stycznia 2014 r. sporządzony przez notariusza Wita Tarkowskiego w Kancelarii Notarialnej
Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4.]
Rejestracja ww. zmian w Statucie Spółki nastąpiła w dniu 7 lutego 2014 r., na mocy postanowienia KRS.

1.
2.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Certus Capital Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy Certus Capital S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku
graficznego.
§2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

1.
2.

3.

1.

§3
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne,
a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za
granicą.
Założycielami Spółki są:
a. Tomasz Michał Maślanka,
b. spółka prawa cypryjskiego pod firmą Ayawa Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Republika
Cypryjska),
c. Tomasz Puźniak.
§4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
2) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
3) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
4) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
5) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych,
6) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
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7)
8)
9)
10)
11)
12)

2.

3.

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
69.10.Z Działalność prawnicza,
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych,
13) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
14) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
15) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
16) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
17) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
18) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
19) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
20) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
21) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
22) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim,
23) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
24) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
25) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
26) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
27) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
28) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
29) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
30) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych.
Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu
działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu
państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego
zezwolenia, zgody lub koncesji.
Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie
większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę
kapitału zakładowego.
§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

1.

II. KAPITAŁY, AKCJONARIUSZE I AKCJE
§6
Kapitał zakładowy wynosi 136.500,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na
1.365.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero
złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
a. 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach
od 0.000.001 do 1.010.000,
b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o kolejnych numerach
od 00.001 do 90.000,
c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o kolejnych
numerach od 00.001 do 58.000,
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d.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

1.

2.

3.
4.
5.

207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od
000.001 do 207.000.
Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów
posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: Certus Capital spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Akcje imienne serii B i C są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na
Walnym Zgromadzeniu.
Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi
inaczej.
Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje
imienne jest niedopuszczalna.
Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji
nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek
handlowych.
Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do
zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić
będzie inaczej.
Kapitał docelowy
§ 6a
W terminie do dnia trzydziestego września dwa tysiące piętnastego roku (30.09.2015 r.) Zarząd
upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000,00 zł
(pięćdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub
publicznych.
Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej
uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego.
Zbywanie akcji
§7

1.
2.

3.

4.

Akcje są zbywalne.
Na zasadach określonych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu każdy z Akcjonariuszy posiadających
akcje imienne (uprawnieni Akcjonariusze) będzie miał prawo skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia
akcji imiennych zbywanych przez któregokolwiek z pozostałych Akcjonariuszy albo z prawa przyłączenia.
Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne (Zbywający) zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Spółki na
piśmie o zamiarze zbycia akcji imiennych. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki Zbywający określi liczbę
zbywanych akcji, podmiot, na rzecz którego zbycie ma nastąpić (Nabywca) oraz cenę sprzedaży akcji.
Zarząd Spółki w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3,
zawiadomi pisemnie wszystkich pozostałych uprawnionych Akcjonariuszy o możliwości skorzystania
z prawa pierwszeństwa albo prawa przyłączenia, podając jednocześnie dane, o których mowa w ust. 3.
Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, zostanie wysłane jednocześnie do wszystkich
uprawnionych Akcjonariuszy. Dopuszcza się możliwość wysłania do uprawnionych Akcjonariuszy

NOTA INFORMACYJNA OBLIGACJI SERII A CERTUS CAPITAL S.A.

Strona | 20

zawiadomień przez Zarząd drogą elektroniczną, pod warunkiem wyrażenia przez uprawnionych
Akcjonariuszy pisemnej zgody na taką czynność wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej
właściwego do przekazywania ww. zawiadomień.
5. Pozostali uprawnieni Akcjonariusze mogą wyrazić na piśmie wolę skorzystania z prawa pierwszeństwa
nabycia wszystkich lub części akcji objętych zawiadomieniem za cenę i na warunkach wskazanych
w zawiadomieniu albo skorzystania z prawa przyłączenia. Oświadczenie o wyrażeniu woli skorzystania
z prawa pierwszeństwa albo skorzystania z prawa przyłączenia zainteresowani Akcjonariusze zobowiązani
są złożyć Zarządowi Spółki na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W przypadku gdy wolę nabycia akcji wyrazi jednocześnie kilku
uprawnionych Akcjonariuszy, akcje przypadną tym Akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych
przez nich akcji.
6. W przypadku, gdy w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 4 żaden z pozostałych uprawnionych Akcjonariuszy nie złoży oświadczenia woli nabycia akcji
imiennych ani wykonania prawa przyłączenia lub gdy wszyscy pozostali uprawnieni Akcjonariusze złożą
oświadczenia o nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia wszystkich lub części akcji objętych
zawiadomieniem albo o nieskorzystaniu z prawa przyłączenia – Zarząd dokona zawiadomienia
Zbywającego o tym fakcie, a Zbywający ma prawo zbyć je na rzecz Nabywcy oraz na warunkach
wskazanych w zawiadomieniu w terminie 2 miesięcy licząc od daty wysłania przez Zarząd Spółki
zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym ustępie. Dopuszcza się możliwość wysłania drogą
elektroniczną przez Zarząd zawiadomienia do Zbywającego, pod warunkiem wyrażenia przez Zbywającego
pisemnej zgody na taką czynność wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej właściwego do
przekazywania ww. zawiadomień.
7. W przypadku, gdy w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 4 uprawnieni Akcjonariusze (lub uprawniony Akcjonariusz) złożą oświadczenia o wyrażeniu
woli skorzystania z prawa pierwszeństwa lub z prawa przyłączenia, Zarząd zawiadomi tych Akcjonariuszy
(lub Akcjonariusza) oraz Zbywającego o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa lub z prawa przyłączenia
w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia, w którym termin do złożenia oświadczenia o wyrażeniu woli
skorzystania z prawa pierwszeństwa lub z prawa przyłączenia upłynął w stosunku do wszystkich
uprawnionych Akcjonariuszy. Zarząd dokona zawiadomienia za pomocą wysłanych jednocześnie listów
poleconych, w których wskazany zostanie termin i godzina zawarcia umowy lub umów zbycia akcji. Termin,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, przypadać będzie nie wcześniej niż w 7 (siedem) dni od dnia wysłania
zawiadomień, o których mowa w niniejszym ustępie i nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia wysłania
tych zawiadomień. Zawarcie umowy lub umów zbycia akcji nastąpi w terminie wskazanym
w zawiadomieniu w siedzibie Spółki. Jeżeli do zawarcia umowy lub umów zbycia akcji na warunkach
wskazanych w zawiadomieniu nie dojdzie z przyczyn niezależnych od Zbywającego będzie on uprawniony
do zbycia na rzecz Nabywcy lub Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy wyrazili wolę nabycia akcji, oraz na
warunkach wskazanych w zawiadomieniu w terminie 3 (trzech) miesięcy licząc od daty wysłania
zawiadomienia przez Zarząd Spółki, o którym mowa w niniejszym ustępie zdanie drugie.
8. Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami imiennymi wyrażone w ustępach poprzedzających nie mają
zastosowania w sytuacji gdy akcjonariusz rozporządza akcjami na rzecz małżonka, zstępnych lub wstępnych
akcjonariusza.
9. Akcje imienne zbyte z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu tracą uprzywilejowanie.
10. Akcje imienne nabyte przez małżonka, zstępnych i wstępnych akcjonariuszy niezależnie od tytułu nabycia
oraz akcje nabyte w wyniku spadkobrania, pierwokupu lub w wykonaniu prawa przyłączenia zgodnie
z zasadami określonymi w Statucie, zachowują swoje uprzywilejowanie.
11. W związku z obowiązkiem prowadzenia księgi akcji imiennych, Zarząd Spółki powinien być zawiadamiany
o wszelkich zmianach własnościowych w zakresie akcji imiennych. Niniejsze zobowiązanie rozciąga się na
wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. Zawiadomienie może zostać dokonane w dowolnej
formie.
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12. Jeżeli wszystkie akcje imienne znajdują się w posiadaniu wyłącznie jednego akcjonariusza, przepisów
niniejszego paragrafu nie stosuje się.

1.

2.

1.

2.
3.
4.

Dywidenda
§8
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do
podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do
uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.
Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady
Nadzorczej.
Umarzanie akcji
§9
Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za
zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie
określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych
w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych
przez Walne Zgromadzenie.
W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od
zarejestrowania uchwały o umorzeniu.
III. ORGANY SPÓŁKI
§ 10

Organami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Walne Zgromadzenie
§ 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku
obrotowego.
Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału
zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie
określonym w ust. 1 powyżej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie
1
2
zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402 -402 Kodeksu spółek
handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału
zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie
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złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono
potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

§ 12
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że
cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do
powzięcia uchwały.
Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej
40% (czterdzieści procent) kapitału zakładowego, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie
stanowią inaczej.
Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez
Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią
inaczej.
Na wniosek Akcjonariuszy obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdorazowo możliwe jest
zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. W takiej
sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez
wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent)
głosów Walnego Zgromadzenia.
§ 13
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki
lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
e) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
i) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów
subskrypcyjnych,
j) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
k) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
l) zmiana Statutu Spółki,
m) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
o) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
p) wybór likwidatorów,
q) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne
sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

§ 14
Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest
w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
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§ 15
Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki, w innym miejscu określonym
w ogłoszeniu lub wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Rada Nadzorcza
§ 16
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Założycieli
Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani
w następujący sposób:
a. Akcjonariusz Tomasz Michał Maślanka jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 400.000 (słownie:
czterysta tysięcy) akcji Spółki będzie powoływać i odwoływać 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej
w Radzie pięcioosobowej oraz 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w Radzie sześcio
i siedmioosobowej. W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji zapisy niniejszego punktu
stosuje się odpowiednio.
b. pozostałych członków powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.
4. Oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane są przez uprawnionych
Akcjonariuszy wobec Spółki. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko
w przypadku, gdy uprawniony osobiście Akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady
Nadzorczej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z ust. 3 pkt a
powyżej, wygasa z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Rada Nadzorcza
uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym
mowa w zdaniu poprzednim.
6. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego
śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnie mandat członka Rady
Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze
kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu
dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia
upływu kadencji Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek
powołany na powyższych zasadach.
7. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób
określony w ust. 3 pkt a powyżej lub Akcjonariusz wskazany w ust. 3 pkt a powyżej nie skorzysta
z przysługującego mu prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwadzieścia
jeden) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas
członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust. 3 pkt a
powyżej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
8. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady
Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady
Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
za ostatni pełny rok ich urzędowania.
10. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą
i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

1.

§ 17
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
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Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba
wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady
Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej.
§ 18
Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady
Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Nadzwyczajne posiedzenie może
być zwołane w każdej chwili.
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie
Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym
członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego
siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady
Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka
technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących
w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne,
jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego
głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach
członków Zarządu.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad
na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków
Rady.
Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania na zasadach określonych powyżej, jeżeli cały
skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia
posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
§ 19
Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należą:
a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu
Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady
Nadzorczej,
b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków,
d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
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wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form
organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki,
podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki,
wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji
obligacji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji łączna wartość
zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości kapitałów
własnych Spółki,
wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań
z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki
z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości,
prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie
nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie
użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa
rzeczowego,
wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej
spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki w ilości stanowiącej co najmniej 20%
(dwadzieścia procent) udziału w kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu wspólników lub
walnym zgromadzeniu,
wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości
przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego
samego tytułu w ciągu roku obrotowego,
wyrażanie zgody na zbycie rzeczowych środków trwałych Spółki, których wartość przekracza 20.000,00
zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy
złotych) rocznie,
(skreślony),
wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 20
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
§ 21
Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania
poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość
ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie
Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków
Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.
§ 22
Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów
oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów
za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś
w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
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Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady.
W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej,
biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób
przeprowadzania i wynik głosowania.
Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu
oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
Zarząd
§ 23
Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje
i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.
Pierwszy Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność
Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.
Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
§ 24
Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym
Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają
uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały
odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki,
a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona
obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
§ 25
Oświadczenia w imieniu Spółki składają: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu
działających łącznie albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Spółkę może reprezentować każdy z Członków Zarządu samodzielnie przy czynnościach prawnych
dotyczących zobowiązań i wierzytelności wobec osób trzecich o wartości nieprzekraczającej kwoty
40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).
Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub
prokurenta.
Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
Do szczególnych kompetencji Zarządu, realizowanych w formie podejmowanej uchwały, należy tworzenie
przez Spółkę nowych spółek.
§ 26
Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej,
delegowany uchwałą Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych
pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.
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§ 27
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka
Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej
jednego członka zarządu.
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IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 28
Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się
31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku).
§ 29
Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne
odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał
zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały
Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb,
fundusze celowe.
Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
a) kapitał zapasowy;
b) inwestycje;
c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
d) dywidendy dla Akcjonariuszy;
e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30
W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne
obowiązujące przepisy.

13.2.2 Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w sprawie
zmian statutu Spółki lub umowy niezarejestrowanych przez sąd
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 6
Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala,
co następuje:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 23.500,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące
pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 235.000 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii E
o kolejnych numerach od 000.001 do numeru nie większego niż 235.000, o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda.
Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi wniesionymi przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze
subskrypcji prywatnej.
Upoważnia się Zarząd Spółki Certus Capital Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do
wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,
b. wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,
c. zawarcia umów objęcia akcji serii E.
Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 15 lipca 2014 r.
Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005
r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały,
w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Certus Capital S.A. do złożenia
przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie
art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału
zakładowego Spółki Certus Capital S.A.

§ 2.
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki Certus Capital S.A., sporządzoną w dniu 20.01.2014 r.
zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne
Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom
Spółki Certus Capital S.A.
§ 3.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1
w dotychczasowym brzmieniu:
„§ 6.
1. Kapitał zakładowy wynosi 136.500,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na
1.365.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero
złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
a. 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych
numerach od 0.000.001 do 1.010.000,
b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o kolejnych numerach
od 00.001 do 90.000,
c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o kolejnych
numerach od 00.001 do 58.000,
d. 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od
000.001 do 207.000”
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otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 6.
1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie
więcej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych
i dziesięć groszy) każda, w tym:
a. 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych
numerach od 0.000.001 do 1.010.000,
b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o kolejnych numerach
od 00.001 do 90.000,
c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o kolejnych
numerach od 00.001 do 58.000,
d. 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od
000.001 do 207.000,
e. nie więcej niż 235.000 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
o kolejnych numerach od 000.001 do numeru nie większego niż 235.000.”
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 2.316.000 głosów z 1.158.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.316.000, co
stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym.
Za podjęciem uchwały oddano
2.316.000 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 3) i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 6
Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala,
co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
oraz nie większą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (sto
tysięcy) oraz nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii F o kolejnych numerach od 000.001 do
numeru nie mniejszego niż 100.000 oraz nie większego niż 300.000, o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda.
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
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5.

6.

7.

8.

Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) i w sposób
wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy.
Upoważnia się Zarząd Spółki Certus Capital Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do
wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna akcji serii F nie może
być niższa niż 5,35 zł (pięć złotych i trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję,
b. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F,
c. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii F,
d. ustalenia zasad przydziału akcji serii F,
e. dokonania przydziału akcji serii F,
f. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii F,
g. podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały.
Akcje serii F nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005
r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały,
w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej (art. 431 §2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Certus Capital S.A. do złożenia
przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie
art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału
zakładowego Spółki Certus Capital S.A.

§ 2.
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki Certus Capital S.A., sporządzoną w dniu 20.01.2014 r.
zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne
Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom
Spółki Certus Capital S.A.
§ 3.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1
w dotychczasowym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie
więcej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych
i dziesięć groszy) każda, w tym:
a. 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych
numerach od 0.000.001 do 1.010.000,
b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o kolejnych numerach
od 00.001 do 90.000,
c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o kolejnych
numerach od 00.001 do 58.000,
d. 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od
000.001 do 207.000,
e. nie więcej niż 235.000 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
o kolejnych numerach od 000.001 do numeru nie większego niż 235.000.”
otrzymuje następujące brzmienie:
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„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie więcej
niż 190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.700.000 (jeden milion
siedemset tysięcy) oraz nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji, o wartości
nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
a. 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych
numerach od 0.000.001 do 1.010.000,
b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o kolejnych numerach
od 00.001 do 90.000,
c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o kolejnych
numerach od 00.001 do 58.000,
d. 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od
000.001 do 207.000,
e. nie więcej niż 235.000 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
o kolejnych numerach od 000.001 do numeru nie większego niż 235.000,
f. nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) oraz nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii F, o kolejnych numerach od 000.001 do numeru nie mniejszego niż 100.000 oraz nie
większego niż 300.000.”
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 2.316.000 głosów z 1.158.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.316.000, co
stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym.
Za podjęciem uchwały oddano
2.316.000 głosów,
przeciw
0 głosów,
wstrzymujących się
0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
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13.3 Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę
finansowych objętych Notą Informacyjną

emisji

dłużnych instrumentów

UCHWAŁA NR 1
ZARZĄDU CERTUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 13 STYCZNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII A

1.

2.

§1
Zarząd Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”), działając w związku
z przepisem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300
z późn. zm.) (dalej „Ustawa o obligacjach”), niniejszym postanawia o emisji do 1.500 (słownie: jeden tysiąc
pięćset) Obligacji Serii A na okaziciela, o numerach od 0.001 do numeru nie wyższego niż 1.500, o wartości
nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż
1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) („Obligacje”).
Celem Emisji Obligacji jest zwiększenie skali podstawowej działalności gospodarczej Emitenta i jego Grupy
Kapitałowej przez zwiększenie środków obrotowych z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe.
§2

1.
2.
3.
4.
5.

Obligacje będą obligacjami dwuletnimi.
Obligacje będą obligacjami odsetkowymi.
Obligacje będą zbywalne bez żadnych ograniczeń.
Obligacje mogą być nabywane przez Emitenta przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.
Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji.
§3

1.
2.
3.

4.

1.
2.

Obligacje nie będą obligacjami zabezpieczonymi.
Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach, i będą zapisane
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Obligacje będą przedmiotem ubiegania sie o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO
CATALYST”).
Inwestor składający zapis na Obligacje wyrazi zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki po dacie emisji
Obligacji działań związanych z wprowadzeniem Obligacji do ASO CATALYST, w tym w szczególności na:
a) dematerializację Obligacji;
b) zawarcie umowy przez Spółkę z KDPW o rejestrację Obligacji w depozycie papierów
wartościowych prowadzonym przez KDPW;
c) wprowadzenie Obligacji do ASO CATALYST;
d) podjecie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne w związku
z wprowadzeniem Obligacji do ASO CATALYST.
§4
Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach.
Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie
większej niż 149.
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§5
Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt)
sztuk Obligacji (próg emisji).
§6
Szczegółowe warunki emisji Obligacji określone są w dokumencie Warunki Emisji niezabezpieczonych
dwuletnich odsetkowych obligacji na okaziciela (Warunki Emisji Obligacji Serii A), stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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13.4 Dokument określający warunki emisji dłużnych instrumentów finansowych
WARUNKI EMISJI
DWULETNICH
ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA
Spółki Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-075) przy ul. Krupniczej 13, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000426498, REGON 020739787, NIP 897-174-35-06, kapitał
zakładowy 115.800,00 zł,
Serii A,
na łączną kwotę nie większą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
od numeru 0.001 do numeru nie większego niż 1.500
NINIEJSZE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI OKREŚLAJĄ PRAWA I OBOWIĄZKI EMITENTA I OBLIGATARIUSZY ORAZ
STANOWIĄ JEDYNY PRAWNIE WIĄŻĄCY DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O EMITOWANYCH
OBLIGACJACH.

1. DEFINICJE
1) ASO lub ASO Catalyst – oznacza Alternatywny System Obrotu prowadzony w Rzeczpospolitej Polskiej
zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi przez BondSpot lub GPW,
2) BondSpot – oznacza BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie,
3) Dzień Emisji – Dzień Przydziału Obligacji,
4) Dzień Roboczy – oznacza dzień (inny niż sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy),
w którym KDPW prowadzi działalność w sposób umożliwiający wykonywanie czynności związanych
z prowadzeniem Ewidencji,
5) Dzień Spłaty – dzień wypłaty świadczenia wynikającego z realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu
na Żądanie Obligatariusza, zgodnie z pkt 19.6,
6) Dzień Wcześniejszego Wykupu – oznacza dzień, w którym Obligacje podlegać będą wcześniejszemu
wykupowi, w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta,
7) Dzień Wykupu – oznacza dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na dzień
5 lutego 2016 r.,
8) Emitent – oznacza spółkę Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
9) EUR, euro – oznacza euro, prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej,
10) Ewidencja lub Depozyt – oznacza ewidencję w rozumieniu Art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach będącą
systemem rejestracji praw z Obligacji, prowadzoną przez KDPW, stanowiącą depozyt papierów
wartościowych w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
11) Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji – oznacza formularz przyjęcia Propozycji Nabycia
Obligacji, stanowiący załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji,
12) GPW – oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
13) Grupa – oznacza Emitenta i jego Podmioty Zależne,
14) Inwestor – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, do której została skierowana Propozycja Nabycia Obligacji, zamierzającą nabyć
lub nabywającą Obligacje na warunkach określonych w Propozycji Nabycia i Warunkach Emisji
Obligacji,
15) KDPW lub Depozytariusz – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
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16) KNF – oznacza Komisję Nadzoru Finansowego,
17) Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.),
18) KSH – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.),
19) Obligacje – oznaczają nie więcej niż 1.500 niezabezpieczonych, dwuletnich, odsetkowych obligacji na
okaziciela serii A, nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych) każda, emitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Emisyjnej,
20) Obligatariusz – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, uprawnioną z Obligacji,
21) Okres Odsetkowy – okres określony w Tabeli 1, pkt 16,
22) Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta – oznacza prawo Emitenta do żądania
przedterminowego wykupu całości lub części Obligacji zgodnie z pkt 17,
23) Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza – oznacza prawo Obligatariusza do
żądania przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z pkt 19,
24) Podmiot Zależny – oznacza spółkę, w stosunku do której Emitent jest spółką dominującą
w rozmienieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH,
25) Postępowanie Upadłościowe – postępowanie, o którym mowa w ustawie Prawo upadłościowe
i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.),
26) Propozycja Nabycia Obligacji – oznacza dokument, na podstawie którego jest składana propozycja
nabycia Obligacji Inwestorom,
27) Przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
28) Przypadek Naruszenia Warunków Emisji – oznacza każdy z przypadków określonych w pkt 19.3
Warunków Emisji,
29) Rachunek Papierów Wartościowych – oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4
ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
30) Raport Bieżący, Raport Okresowy – odpowiednio raport bieżący lub raport okresowy w rozumieniu
Regulaminu ASO (w rozumieniu paragrafu 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO prowadzonego przez
BondSpot lub paragrafu 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW)
przekazywany zgodnie z regulacjami Rynku Zorganizowanego, na którym są notowane papiery
wartościowe Emitenta,
31) Regulamin ASO – oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW
lub BondSpot lub jakąkolwiek późniejszą regulację GPW lub BondSpot w tym zakresie,
32) Rynek ASO lub Rynek Catalyst – oznacza rynek obligacji prowadzony w ramach ASO przez BondSpot
lub GPW,
33) Rynek Zorganizowany – oznacza jakikolwiek rynek, na którym prowadzony jest obrót zorganizowany
w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
34) Termin Składania Ofert Nabycia – termin na składanie ofert nabycia Obligacji, który biegnie od dnia 14
stycznia 2014 r. godz. 9.00 do dnia 5 lutego 2014 r. godz. 17.30, przy czym Emitent na podstawie
uchwały Zarządu może przedłużyć termin składania ofert nabycia Obligacji,
35) Uchwała o Emisji Obligacji – oznacza uchwałę Zarządu Certus Capital S.A. nr 1 z dnia 13 stycznia
2014 r. w sprawie emisji obligacji serii A,
36) Ustawa o Obligacjach – oznacza Ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. nr 120, poz. 1300 z późn. zm.),
37) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1539 z późn. zm.),
38) Ustawa o Ofercie Publicznej – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
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39) Ustawa o Rachunkowości – oznacza Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst
jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223),
40) WZ – Walne Zgromadzenie Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
41) Warunki Emisji Obligacji – oznaczają warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b Ustawy
o Obligacjach,
42) Zadłużenie Finansowe – oznacza sumę zobowiązań Emitenta (a począwszy od konsolidacji sprawozdań
finansowych – sumę zobowiązań Grupy) do zapłaty (w tym kwoty głównej i odsetek narosłych na
ostatni dzień danego kwartału roku obrotowego) wynikających z umowy pożyczki, kredytu,
wystawienia weksla, emisji obligacji lub innych papierów dłużnych oraz zobowiązań do zapłaty
wynikających z udzielonego poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu (innych niż udzielone
Podmiotom Zależnym i innym podmiotom w ramach Grupy); oraz sumę wycen jakichkolwiek transakcji
pochodnych, które zabezpieczają przed zmianami kursu walutowego, ceny lub stóp procentowych
(przy czym dla potrzeb określenia wartości zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnej będzie
brana pod uwagę ujemna wartość wyceny),
43) Zawiadomienie o Wymagalności – zawiadomienie, o którym mowa w pkt 19,
44) Zł, PLN – oznacza złoty polski, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. INTERPRETACJE
2.1.

W niniejszych Warunkach Emisji:
odniesienia do punktu lub załącznika stanowią odniesienia do punktu lub załącznika niniejszych
Warunków Emisji,
b) wszelkie odniesienia do czasu stanowią odniesienia do czasu urzędowego obowiązującego
w Rzeczpospolitej Polskiej,
c) odniesienia do:
i.
niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu, obejmują odniesienia do
niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu z późniejszymi zmianami;
oraz
ii.
przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia obejmują odniesienia do tego przepisu prawa,
ustawy lub rozporządzenia z późniejszymi zmianami.
2.2.
Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Emisji, do niniejszych Warunków
Emisji będą miały zastosowanie wszelkie obowiązujące regulacje KDPW, co każdorazowy
Obligatariusz przyjmuje do wiadomości. W przypadku rozbieżności pomiędzy bezwzględnie
obowiązującymi postanowieniami regulacji KDPW a niniejszymi Warunkami Emisji wiążące będą
regulacje KDPW.
2.3.
Tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych punktów zostały podane wyłącznie dla
ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków Emisji.
a)

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Obligacje, o których mowa w niniejszych Warunkach Emisji Obligacji, są oferowane w trybie oferty prywatnej
i w sposób wskazany w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji
do wskazanych przez Emitenta nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów. Do tego rodzaju
oferowania nie stosuje się postanowień ustawy o Ofercie Publicznej.
Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach w formie
zdematerializowanej, na okaziciela, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza,
którego prawa są zapisane w Ewidencji prowadzonej przez KDPW. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania
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ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego
rachunku.
Do Propozycji Nabycia Obligacji oraz Warunków Emisji Obligacji i niezależnie od postanowień w nich zawartych
będą miały zastosowanie wszelkie obowiązujące w KDPW regulacje, co każdorazowy Inwestor lub Obligatariusz
przyjmuje do wiadomości, a nabywając Obligacje wyraża na to zgodę.
Emitent zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu
obrotu w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, co każdorazowy Inwestor lub
Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a nabywając Obligacje, wyraża na to zgodę. W przypadku
wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu, obrót Obligacjami będzie odbywał sie zgodnie
z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w tym obrocie. Emitent powiadomi Obligatariuszy
o rozpoczęciu procedury wprowadzania Obligacji do alternatywnego systemu obrotu oraz o jej zakończeniu.

4. PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI
Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach oraz Uchwała o Emisji Obligacji.

5. NAZWA OBLIGACJI
Obligacje serii A.

6. CEL EMISJI
Zwiększenie skali podstawowej działalności gospodarczej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej przez zwiększenie
środków obrotowych z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe.

7. MINIMALNA ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA OBLIGACJI
750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

8. MAKSYMALNA ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA OBLIGACJI
1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

9. WARTOŚĆ NOMINALNA JEDNEJ OBLIGACJI
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

10. CENA EMISYJNA JEDNEJ OBLIGACJI
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

11. MINIMALNA LICZBA OBLIGACJI OBJĘTYCH ZAPISEM
15 (słownie: piętnaście) sztuk Obligacji.
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12. MINIMALNA LICZBA OBLIGACJI, KTÓRYCH SUBSKRYBOWANIE JEST WYMAGANE DLA DOJŚCIA EMISJI OBLIGACJI DO
SKUTKU (PRÓG EMISJI)
750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) sztuk Obligacji.

13. OFERTY NABYCIA OBLIGACJI ORAZ PRZYDZIAŁ OBLIGACJI
Propozycja Nabycia Obligacji kierowana jest do Inwestorów przez Emitenta. Do Propozycji Nabycia Obligacji
dołączony został Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, który w przypadku wypełnienia go i złożenia
zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji oraz Warunkami Emisji Obligacji przez Inwestora będzie stanowił ofertę
nabycia Obligacji przez Inwestora.
Oferty nabycia Obligacji, tj. wypełnionego przez Inwestora Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji,
należy doręczać lub składać osobiście w siedzibie Emitenta w Terminie Składania Ofert Nabycia.
Oferta nabycia Obligacji będzie uczestniczyć w przydziale dokonanym przez Emitenta, jeżeli zostanie złożona na
prawidłowo wypełnionym przez Inwestora Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji dołączonym do
Propozycji Nabycia Obligacji oraz Obligacje, na nabycie których dany Inwestor złożył ofertę nabycia, zostaną
w całości opłacone poprzez wpłatę na wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji rachunek
prowadzony w banku wskazanym w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji całości kwoty równej
iloczynowi ceny emisyjnej jednej Obligacji oraz liczby Obligacji objętych taką ofertą, nie później jednak niż do
godz. 17:30 w dniu roboczym następującym po ostatnim dniu Terminu Składania Ofert Nabycia, przy czym
liczona jest godzina wpływu środków na ten rachunek. Inwestorowi nie przysługuje w stosunku do Emitenta
jakiekolwiek roszczenie o odsetki z tytułu przetrzymywania wpłaconych środków pieniężnych na wyżej
wskazanym rachunku, o ile odbywa sie ono zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.
Oferta nabycia Obligacji przestaje wiązać Inwestora w przypadku niedojścia emisji obligacji do skutku – od
chwili, w której Inwestor otrzyma od Emitenta informację o niedojściu emisji Obligacji do skutku, nie później
jednak niż na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia,
a w przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, w odniesieniu do tej części Obligacji, które nie zostały mu
przydzielone – do chwili, w której Inwestor otrzyma od Emitenta informacje o liczbie przydzielonych mu
Obligacji, lecz nie później jednak niż na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu
Składania Ofert Nabycia.
Emitent sporządzi listę Inwestorów wraz z listą Obligacji, na które złożyli oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia
Propozycji Nabycia Obligacji, sporządzoną na podstawie złożonych przez Inwestorów prawidłowo wypełnionych
Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i które zostały w całości i prawidłowo opłacone w sposób
określony w Warunkach Emisji Obligacji. Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Emitenta w Dniu
Przydziału nie później niż w 2 (słownie: drugim) dniu roboczym następującym po ostatnim dniu roboczym
Terminu Składania Ofert Nabycia w drodze uchwały odpowiedniego organu Emitenta, w oparciu o sporządzoną
listę, o której mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem subskrypcji przez inwestorów co najmniej takiej
liczby Obligacji, która spowoduje osiągnięcie określonego w Warunkach Emisji Obligacji progu dojścia emisji
Obligacji do skutku.
Jeżeli łączna liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji
Nabycia Obligacji, wyniesie nie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, każdemu Inwestorowi
składającemu ofertę zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył ofertę. Jeżeli łączna liczba
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Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji,
wyniesie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, Obligacje zostaną przydzielone według kolejności
złożenia ofert przez Inwestorów, liczonej według daty i godziny wpływu oferty. Niezależnie od powyższych
postanowień Warunków Emisji Obligacji i Propozycji Nabycia Obligacji, Emitent zastrzega sobie prawo do
przydziału Inwestorom Obligacji według własnego uznania w liczbie wskazanej przez Inwestora w Formularzu
Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji lub mniejszej lub nieprzydzielenia takiemu Inwestorowi Obligacji w ogóle,
co nie uprawnia Inwestora do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek roszczeń. Ułamkowe części
Obligacji nie będą przydzielane.
Najpóźniej trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia, Emitent
wystosuje do Inwestorów zawiadomienia o dokonanym przydziale Obligacji lub niedojściu emisji Obligacji do
skutku oraz niezależnie od tego podejmie czynności celem przekazania treści takiego zawiadomienia
Inwestorom za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub drogą elektroniczną.
W przypadku przydzielenia przez Emitenta Obligacji w mniejszej liczbie niż została wskazana przez Inwestora
w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, nadwyżka środków pieniężnych wpłaconych przez
Inwestora ponad łączną cenę emisyjną przydzielonych takiemu Inwestorowi Obligacji zostanie zwrócona na
rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji niezwłocznie po
dokonaniu przydziału Obligacji, nie później jednak niż do czwartego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym
Terminu Składania Ofert Nabycia.
W przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku, środki pieniężne wpłacone przez Inwestora zostaną
zwrócone na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji
niezwłocznie po powzięciu przez Emitenta informacji o niedojściu emisji Obligacji do skutku, nie później jednak
niż czwartego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia.
Termin Składania Ofert Nabycia, określony w pkt 1 ppkt 34 Warunków Emisji, biegnie od dnia 14 stycznia 2014
r. godz. 9.00 do dnia 5 lutego 2014 r. godz. 17.30, przy czym Emitent na podstawie uchwały Zarządu może
przedłużyć termin składania ofert nabycia Obligacji.

14. ŚWIADCZENIA EMITENTA
Obligacje uprawniają do następujących świadczeń, co do których spełnienia Emitent zobowiązuje się:
 świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty oprocentowania, na warunkach
i w terminach określonych w pkt 16 Warunków Emisji Obligacji,
 świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej
Obligacji, na warunkach i w terminie określonych w pkt 15 Warunków Emisji Obligacji, albo
świadczenia pieniężnego związanego z przedterminowym wykupem Obligacji w wyniku realizacji Opcji
Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza na warunkach i terminach określonych w pkt 19
Warunków Emisji Obligacji, albo świadczenia pieniężnego związanego z przedterminowym wykupem
Obligacji w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na żądanie Emitenta na warunkach
i terminach określonych w pkt 17 Warunków Emisji Obligacji.
Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta z tytułu posiadanych Obligacji odbywać się będzie
zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW oraz podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom
podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. Jeżeli dzień wypłaty danego świadczenia
przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata tego świadczenia nastąpi w pierwszym
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przypadającym po nim Dniu Roboczym, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych
dodatkowych płatności.
Zaokrąglenia – przy dokonywaniu obliczeń płatności z Obligacji:
a) wszystkie wielkości określone w procentach będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku od
punktu procentowego; oraz
b) wszystkie płatności określone w złotych będą zaokrąglane do pełnego grosza (przy czym połowy będą
zaokrąglane w górę).

15. WARUNKI WYKUPU OBLIGACJI
Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu, o ile:
a) nie zostanie przedstawiona do wykupu w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na
Żądanie Obligatariusza;
lub
b) nie zostanie przedstawiona do wykupu w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na
Żądanie Emitenta;
lub
c) nie zostanie uprzednio nabyta i umorzona przez Emitenta, zgodnie z postanowieniami Warunków
Emisji.
Emitent z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2 i 3 Ustawy o Obligacjach może nabyć Obligacje w imieniu własnym
jedynie w celu ich umorzenia.
Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 5 lutego 2016 r. poprzez wypłatę
Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych
Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na
6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 28 stycznia 2016 r.
Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku
papierów wartościowych Obligatariusza.

16. WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA
Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w stałej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym.
Obligacje będą oprocentowane w stosunku do ich wartości nominalnej według stałej stopy procentowej
w wysokości 9% (słownie: dziewięć procent) w skali roku. Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie
rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Odsetki naliczane są począwszy
od dnia następującego po ostatnim dniu Terminu Składania Ofert Nabycia (włącznie z tym dniem) do Dnia
Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) i będą wypłacane kwartalnie.
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych
Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu
wypłaty odsetek.
Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:
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kupon  9% 

liczba dni w danym okresie odsetkowym
 1.000,00 zł
365

Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela:
Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych
Pierwszy Dzień
Ostatni Dzień Okresu
Nr Okresu
Data Ustalenia
Okresu
Odsetkowego i
Odsetkowego
Prawa do Odsetek
Odsetkowego
wypłata kuponu

Liczba dni w
Okresie
Odsetkowym

1

2014-02-06

2014-04-29

2014-05-08

92

2

2014-05-09

2014-07-30

2014-08-07

91

3

2014-08-08

2014-10-29

2014-11-06

91

4

2014-11-07

2015-01-28

2015-02-05

91

5

2015-02-06

2015-04-29

2015-05-08

92

6

2015-05-09

2015-07-30

2015-08-07

91

7

2015-08-08

2015-10-29

2015-11-06

91

8

2015-11-07

2016-01-28

2016-02-05

91

W przypadku, gdy dana Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie będzie przypadała
w dniu roboczym lub będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego
Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1. powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień
roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.
Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku
papierów wartościowych Obligatariusza.

17. WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI
1.
2.
3.

Obligatariuszom nie przysługuje opcja wcześniejszego wykupu Obligacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
Obligatariusz może żądać przedterminowego wykupu Obligacji w Przypadku Naruszenia Warunków Emisji,
o których mowa w pkt 19.3 Warunków Emisji.
Emitent może dokonać przedterminowego wykupu Obligacji:
a. nabywając je od Obligatariuszy na Rynku Zorganizowanym
lub
b. realizując Opcję Przedterminowego Wykupu na żądanie Emitenta.

Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta oznacza prawo Emitenta do żądania
przedterminowego wykupu całości lub części Obligacji w celu ich umorzenia (ułamkowe części wykupywanych
Obligacji będą zaokrąglane w górę). Przedterminowy wykup może być realizowany na koniec drugiego,
czwartego lub szóstego okresu odsetkowego, tj. odpowiednio w dniach 7 sierpnia 2014 r., 5 lutego 2015 r. lub
7 sierpnia 2015 r. Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i podmiotów
prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy. Z chwilą dokonania przedterminowego
wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.
Realizacja przedterminowego wykupu całości lub części Obligacji będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi
regulacjami KDPW. W szczególności dopuszcza się realizację przedterminowego wykupu części Obligacji
w drodze spłaty części należności głównej (wartości nominalnej) Obligacji poprzez obniżenie wartości
nominalnej Obligacji dokonywanej na koniec danego okresu odsetkowego.
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O decyzji o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu Obligatariusze będą powiadamiani w formie Raportu
Bieżącego w terminie nie krótszym niż 20 dni roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie
Emitenta.

18. UMORZENIE OBLIGACJI
Obligacje będą umorzone:
a) w przypadku żądania przez Obligatariusza realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie
Obligatariusza, w chwili spełnienia świadczenia związanego z pisemnym zawiadomieniem
wystawionym przez Obligatariusza, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 19 Warunków Emisji, tj.
w Dniu Spłaty,
b) przed Dniem Wykupu, jeżeli w obrocie na Rynku Zorganizowanym Emitent nabędzie Obligacje od
Obligatariusza,
c) w przypadku żądania przez Emitenta realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta,
w chwili dokonania przez Emitenta za pośrednictwem KDPW na rzecz Obligatariusza płatności całości
świadczeń zgodnie z pkt 14 Warunków Emisji, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 17 Warunków
Emisji, tj. w Dniu Wcześniejszego Wykupu,
d) w Dniu Wykupu, w chwili dokonania przez Emitenta za pośrednictwem KDPW na rzecz Obligatariusza
płatności całości świadczeń zgodnie z pkt 14 Warunków Emisji.

19. OPCJA PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA
19.1.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 19.3 (którykolwiek z Przypadków
Naruszenia Warunków Emisji) w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji, Obligatariusz jest
uprawniony do dostarczenia Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów
wartościowych Inwestora pisemnego zawiadomienia, w terminie określonym zgodnie z pkt 19.5, że
posiadane przez niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i podlegają spłacie w kwocie
określonej zgodnie z pkt 19.2 („Zawiadomienie O Wymagalności”), a Emitent jest zobowiązany, na
żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego
Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty określonej zgodnie z pkt 19.2 w terminie
określonym na podstawie pkt 19.6.

19.2.

Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji
Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza zostanie każdorazowo określona jako suma
wartości nominalnej Obligacji (1.000,00 zł) oraz kwoty narosłych odsetek liczonej od początku
danego Okresu Odsetkowego, w którym przypada Dzień Spłaty, do tego Dnia Spłaty (włącznie z tym
dniem).

19.3.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności (Przypadki Naruszenia
Warunków Emisji) w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji Emitent zobowiązany jest, na
żądanie Obligatariusza, na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, dokonać
przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji:
a) Niezapłacenie
Większe niż 7-dniowe opóźnienie Emitenta w regulowaniu zobowiązań z tytułu Obligacji
(świadczeń z Obligacji) w stosunku do terminu jej wymagalności.
b) Wypłata dywidendy
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Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy i nastąpi wypłata dywidendy
w wysokości powyżej 50% zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, za który wypłacana
będzie dywidenda, w okresie do Dnia Wykupu Obligacji.
c) Strata netto
Odnotowanie straty netto za rok 2013 w wysokości większej niż 0,2 mln zł (a w przypadku
konsolidacji sprawozdań finansowych – odnotowanie skonsolidowanej straty netto Grupy za
rok 2013 w wysokości większej niż 0,2 mln zł).
Odnotowanie straty netto za rok 2014 w wysokości większej niż 0,2 mln zł (a w przypadku
konsolidacji sprawozdań finansowych – odnotowanie skonsolidowanej straty netto Grupy za
rok 2014 w wysokości większej niż 0,2 mln zł).
d) Likwidacja
Zostanie otwarta likwidacja Emitenta.
e) Naruszenie innych umów przez Emitenta
Zostanie zażądana przez instytucję finansową spłata jakiegokolwiek istotnego zadłużenia
finansowego Emitenta przed pierwotnie ustalonym w jakiejkolwiek umowie terminem
wymagalności na skutek naruszenia warunków umowy lub, gdy Emitent nie dokona spłaty
jakiegokolwiek zadłużenia finansowego w terminie jego wymagalności lub po upływie
dodatkowego ustalonego terminu do zapłaty. Za istotne zadłużenie finansowe uważa się na
potrzeby niniejszego punktu zadłużenie w łącznej wysokości co najmniej 500.000,00 zł.
f) Naruszenie zobowiązań
i. Emitent nie wykona, bądź nienależycie wykona, jakiegokolwiek zobowiązanie określone
w Warunkach Emisji Obligacji, inne niż określone w pkt 19.3 ppkt a) powyżej,
ii. jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta, w łącznej kwocie przekraczającej
równowartości 1.000.000,00 zł nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem
odpowiedniego okresu na usunięcie takiego naruszenia; lub stało się wymagalne przed
ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania
wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku
naruszenia (dowolnie opisanego),
iii. Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z jakiejkolwiek
umowy, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych (lub decyzji
administracyjnych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności) nakazujących
zapłatę łącznych kwot przekraczających 1.000.000,00 zł.
g) Egzekucja lub zajęcie mienia
W odniesieniu do składników majątkowych Emitenta lub jakiegokolwiek Podmiotu Zależnego,
o wartości stanowiącej co najmniej 10% wartości aktywów majątkowych wskazanych
w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Emitenta (a w przypadku konsolidacji
sprawozdań finansowych – skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy), nastąpiło
zajęcie lub została skierowana egzekucja, która nie została umorzona lub uchylona w ciągu
30 (trzydziestu) dni, a w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została wstrzymana do czasu
rozpatrzenia środka zaskarżenia.
h) Podział
Emitent podejmie jakiekolwiek czynności, których celem jest podział Emitenta.
i) Niewypłacalność
Niewypłacalność oznacza każdy z następujących przypadków opisanych poniżej:
i. Emitent będzie niewypłacalny zgodnie z przesłankami określonymi w Ustawie z dnia 28
lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe i Naprawcze (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 175 poz.
1361 ze zm.) („Prawo Upadłościowe i Naprawcze”),
ii. Emitent złoży w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości lub oświadczenie o wszczęciu
postępowania naprawczego,
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iii. wierzyciel lub wierzyciele Emitenta, złożą w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości
Emitenta, chyba że taki wniosek będzie bezzasadny i w terminie dwóch tygodni od dnia
powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku Emitent podejmie czynności mające
doprowadzić do odrzucenia lub oddalenia takiego wniosku, a odrzucenie lub oddalenie
takiego wniosku nastąpi w terminie 120 dni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji
o takim wniosku (przy czym postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku nie musi
być prawomocne).
iv. ze względu na trudną sytuację Emitenta, Emitent przystąpi do negocjacji z jednym lub
kilkoma wierzycielami w celu restrukturyzacji swojego zadłużenia,
v. podjęte zostaną działania (obejmujące m.in. złożenie wniosku lub propozycji albo zwołanie
WZ ) mające na celu zawarcie przez Emitenta układu z jego wierzycielami na podstawie
przepisów Prawa Upadłościowego i Naprawczego,
vi. zwołane zostanie Walne Zgromadzenie Emitenta w celu podjęcia uchwały dotyczącej
rozwiązania Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o rozwiązaniu Emitenta lub podjęte
zostaną inne działania mające na celu rozwiązanie Emitenta;
vii. wydane zostanie orzeczenie w sprawie ustanowienia zarządu przymusowego lub
rozwiązania Emitenta.
19.4.

Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu okoliczności z pkt 19.3
w formie Raportu Bieżącego. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania
przedterminowego wykupu obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza.

19.5.

Zawiadomienie O Wymagalności będzie skuteczne jeżeli zostanie dostarczone Emitentowi do
5 dnia roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego na podstawie
którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt 19.3 miała miejsce bądź do 5 dnia
roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku z pkt 19.4.

19.6.

Dzień Spłaty w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt 19.3 przypadnie każdorazowo
w 35 dniu roboczym po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego, na podstawie
którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt 19.3 miała miejsce bądź do 35 dnia
roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku z pkt 19.4.
Przesyłając Zawiadomienie O Wymagalności, Obligatariusz złoży świadectwo depozytowe
dotyczące posiadanych Obligacji. Powyższe zapisy dotyczące trybu i terminów składania
Zawiadomienia O Wymagalności, nie uchybiają Obligatariuszowi do składania odpowiednich
oświadczeń i dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW.
Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie zrealizowana poprzez
uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych
Obligatariusza.

20. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI
Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń.
Przeniesienie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, Regulacjami KDPW oraz Regulaminem ASO.

21. STATUS ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA
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Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią niezabezpieczone, niepodporządkowane i bezwarunkowe
zobowiązania Emitenta, które będą traktowane na równi z wszystkimi pozostałymi obecnymi i przyszłymi
niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem tych, do których
roszczenia są uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

22. WYSOKOŚĆ I FORMA ZABEZPIECZENIA
Obligacje nie są zabezpieczone.

23. ODPOWIEDZIALNOŚĆ EMITENTA
23.1.
23.2.

Emitent odpowiada wobec Obligatariuszy całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające
z Obligacji.
Z chwilą dokonania zapłaty świadczeń z Obligacji w pełnej wysokości, Emitent będzie zwolniony
z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Obligatariuszy.

24. POTRĄCENIE
Emitent nie ma prawa potrącenia jakichkolwiek swoich wierzytelności wobec Obligatariusza z wierzytelnością
Obligatariusza z tytułu Obligacji chyba, że Obligatariusz wyrazi na to pisemną zgodę i takie działanie nie narusza
Warunków Emisji Obligacji danej Serii.

25. PODATKI
25.1.
25.2.

25.3.

Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń, lub pobrań z tytułu
podatków, chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania wymagane jest przepisami prawa.
Obligatariusz przekaże podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych wszelkie
informacje i dokumenty niezbędne do obsługi zobowiązań Obligatariusza z tytułu podatków,
w zakresie i terminie wymaganym przez podmiot prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych.
W przypadku, jeżeli Obligatariusz nie przekaże podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów
Wartościowych wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych w ocenie Emitenta lub podmiotu
prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki
podatku, podatek ten zostanie pobrany w pełnej wysokości.

26. PRZEDAWNIENIE
Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem dziesięciu lat.

27. ZMIANY WARUNKÓW EMISJI
27.1.

27.2.

Emitent może bez zgody Obligatariuszy dokonać: (i) zmiany niniejszych Warunków Emisji Obligacji,
które nie stanowią zmiany praw i obowiązków Emitenta i Obligatariuszy, a nadto nie stanowią
naruszenia interesów Obligatariuszy lub (ii) zmiany niniejszych Warunków Emisji Obligacji, które
stanowią zmiany natury formalnej, lub technicznej lub dokonywane są w celu korekty oczywistego
błędu.
Pozostałe zmiany Warunków Emisji Obligacji wymagają zgody wszystkich Obligatariuszy w formie
pisemnej.
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28. ZAWIADOMIENIA
28.1.

Zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane:
a) w przypadku, gdy akcje Emitenta są przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w formie
Raportów Bieżących i Raportów Okresowych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym
Rynku Zorganizowanym,
b) w przypadku, gdy Obligacje są jedynymi papierami wartościowymi Emitenta będącymi
przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w formie Raportów Bieżących i Raportów
Okresowych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym Rynku Zorganizowanym,
c) w przypadku, gdy żadne z papierów wartościowych Emitenta nie są przedmiotem obrotu na
żadnym Rynku Zorganizowanym, będą doręczane im osobiście lub wysyłane listem poleconym
lub kurierem.

28.2.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Propozycji Nabycia Obligacji lub
Warunkach Emisji Obligacji, wszelkie zawiadomienia do Inwestorów będą wysyłane listem
poleconym lub kurierem na ich adresy podane w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji
lub będą doręczane im osobiście. Jeżeli jedna ze Stron zmieni adres nie powiadamiając o tym
drugiej, zawiadomienie dokonane listem poleconym będzie uznane za doręczone z dniem
faktycznego doręczenia pod ostatni znany Stronom adres, lub w przypadku braku doręczenia –
z upływem terminów przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego na odbiór przesyłki
pozostawionej w urzędzie pocztowym.

Wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą dodatkowo umieszczane na stronie internetowej
Emitenta: www.certuscapital.pl.

29. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta
w okresie od Dnia Emisji do czasu ich całkowitego wykupu z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy żadne
z papierów wartościowych Emitenta nie są przedmiotem obrotu na żadnym Rynku Zorganizowanym, obowiązek
udostępnienia rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta zostanie spełniony
w przypadku umieszczenia tych dokumentów na stronie internetowej Emitenta.

30. PRAWO WŁASNOŚCIOWE
Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegają
prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane przed sądem powszechnym
właściwym dla siedziby Emitenta.

Podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta:
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