
Uchwała nr 1/12/2020 

Zarządu New Energy Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 01 grudnia 2020 r. 

ws. przydziału obligacji serii A  

Zważywszy, że:  

(A) na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników New Energy Investments 

sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 23 listopada 2020 r. oraz uchwały nr 
1/11/2020 Zarządu Spółki z dnia 23 listopada 2020 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 500.000.000 PLN (pięćset milionów 
złotych) wyemitowanych i niewykupionych obligacji („Program”); 

(B) na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 listopada 
2020 r. oraz uchwały nr 2/11/2020 Zarządu Spółki z dnia 26 listopada 2020 r. Spółka podjęła 
decyzję o emisji w ramach Programu do 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) obligacji zwykłych 
na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda 
(„Obligacje”); 

(C) Spółka, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą 
w Warszawie („DM BOŚ”), złożyła Bankowi Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Bank”) propozycję nabycia 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) Obligacji; 

(D) Spółka, za pośrednictwem DM BOŚ, otrzymała od Banku oświadczenie o przyjęciu propozycji 
nabycia Obligacji w liczbie 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy); 

(E) Spółka nie złożyła propozycji nabycia Obligacji żadnemu podmiotowi, innemu niż Bank, a zatem 

Spółka jest uprawniona do dokonania przydziału Obligacji nawet w przypadku nieupłynięcia 
wskazanego w propozycji nabycia terminu do jej przyjęcia; 

Zarząd Spółki niniejszym postanawia co następuje: 

§1 

Działając na podstawie art. 208 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 44 pkt 3) ustawy z dnia 15 

stycznia 2015 r. o obligacjach, Zarząd Spółki niniejszym postanawia przydzielić 75.000 
(siedemdziesiąt pięć tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 PLN 
(siedemdziesiąt pięć milionów złotych) Bankowi Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000015525. 

§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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