
Uchwała nr 2/06/2021 

Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

ws. emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii F w ramach programu emisji obligacji 

Zważywszy, że:  

(A) na mocy uchwały nr 1 Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 

31 grudnia 2020 r., zmienionej następnie uchwałą nr 5 Zarządu Spółki z dnia 23 lutego 2021 r., 

w Spółce został ustanowiony program emisji obligacji, w ramach którego Spółka może 

wyemitować, w jednej lub wielu seriach, obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 

200.000.000 PLN (dwieście milionów złotych) wyemitowanych i niewykupionych obligacji 

(„Program”); 

(B) w dniu 22 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę numer 3/06/2021 

ws. wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii F; 

(C) na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka nie dokonała w ramach Programu żadnej emisji 

obligacji; 

Zarząd Spółki niniejszym postanawia co następuje: 

§1 

1. Działając na podstawie art. 368 §1 w zw. z art. 371 §1 i 3
2
 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 2 ust 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), Zarząd 

Spółki niniejszym postanawia wyemitować w ramach Programu obligacje o następujących 

parametrach („Obligacje”): 

a) Rodzaj Obligacji: zwykłe, na okaziciela; 

b) Seria: F; 

c) Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych); 

d) Wielkość emisji: do 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów 

złotych); 

e) Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych); 

f) Cel emisji: określony zgodnie z pkt 2.4 Warunków Emisji; 

g) Oprocentowanie: zmienne, ustalane w oparciu o stawkę referencyjną 

WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych 

powiększoną o marżę zgodnie z Warunkami Emisji; 

h) Zabezpieczenia: Obligacje zostaną wyemitowane jako 

niezabezpieczone; 

i) Termin wykupu: 3 lata od Dnia Emisji (w rozumieniu Warunków 

Emisji). 

2. Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa 

i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w Warunkach Emisji Obligacji Serii F 

stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Warunki Emisji”), które to Warunki Emisji 

Zarząd Spółki niniejszym przyjmuje. 

3. Zarząd Spółki postanawia, że Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o 

Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma 

być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 

obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 



2017/1129”). Zarząd Spółki postanawia, że propozycje nabycia Obligacji będą kierowane wyłącznie 

do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, w związku z 

czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie oferty publicznej 

Obligacji nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Liczba Obligacji 

oferowana danemu inwestorowi w ramach emisji zostanie każdorazowo określona w propozycji 

nabycia Obligacji kierowanej indywidualnie do każdego z inwestorów. 

4. Zarząd Spółki postanawia, że Obligacje zostaną w dniu ich emisji zarejestrowane w depozycie 

papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz 

będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst). 

§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Załączniki:  

1. Warunki Emisji. 
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