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Victoria Dom Spółka Akcyjna

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii H
Zarząd Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż dokonał zakończenia subskrypcji prywatnej
obligacji na okaziciela serii H i dokonał przydziału Obligacji serii H.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 maja 2017 r., data zakończenia subskrypcji: 09 czerwca 2017 r.,
2) Data przydziału instrumentów finansowych: 14 czerwca 2017 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 5 000 sztuk Obligacji serii H,
4) Stopa redukcji: 19,51%,
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk
Obligacji serii H,
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1 000,00 zł,
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 32,
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 30,
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie
dotyczy,
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości
kosztów według ich tytułów.
Łączne koszty emisji Obligacji serii H wyniosły 135,000,00 zł i były to koszty:
• przygotowania i przeprowadzenia oferty  135.000,00 zł
• wynagrodzenia subemitentów  0,00 zł
• sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 zł.
• promocji oferty  0,00 zł
Koszty związane z emisją obligacji zalicza się do kosztów ogólnego zarządu. Natomiast koszty emisji obligacji
kwalifikowane są do kosztów finansowych. Część kosztów przypadająca na przyszłe okresy sprawozdawcze, do
których zalicza się prowizje od emisji obligacji podlegają aktywowaniu (ujęciu przejściowemu w aktywach bilansu) i
następnie jest odnoszona w koszty następnych okresów sprawozdawczych.

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu  "Informacje bieżące i okresowe przekazywane
przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"
Osoby reprezentujące podmiot:
Waldemar Cezary Wasiluk  Wiceprezes Zarządu

