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Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2017 – ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia i 

zmiana warunków emisji w tym zakresie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp” lub „Spółka”), w wykonaniu porozumienia, o 

którym informował w raporcie bieżącym numer 43/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku, a także w nawiązaniu do 

uchwał podjętych przez zgromadzenia obligatariuszy z dnia 6 grudnia 2018 roku, niniejszym informuje o zwołaniu 

zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 28 lipca 2017 roku 

zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCMP 0000066 (dalej: 

„Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 roku w siedzibie kancelarii Bieniak Smołuch 

Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, piętro 5. Zgromadzenie 

Obligatariuszy zaplanowano na godzinę 10.00.

Zasadniczym przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały dotyczącej zmiany warunków 

emisji obligacji serii I/2017 w szczególności w zakresie:

- ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco wraz z oświadczeniem o 

poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z powyższego weksla w trybie art. 777 § 1 

pkt 5 KPC do kwoty stanowiącej 150% łącznej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych i niewykupionych 

obligacji serii I/2017;

- wprowadzenia uprawnienia obligatariuszy posiadających obligacje o wartości nominalnej powyżej 50% 

wartości nominalnej wszystkich obligacji do zgodnego żądania podjęcia przez administratora zabezpieczeń 

działań polegających na wypełnieniu weksla oraz wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności posiadanemu 

przez administratora zabezpieczeń tytułowi egzekucyjnemu.

Jednocześnie Comp zamierza ustanowić analogiczne zabezpieczenie dla obligacji serii I/2015. 

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, jak również 

możliwości uzyskania dokumentów dotyczących przedmiotu ww. zgromadzenia, znajdują się w ogłoszeniu o 

zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
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