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Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii B
Podstawa prawna:
• Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie  informacje poufne; oraz
• Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku – informacje poufne.
Zarząd spółki Victoria Dom S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2016 podjął uchwałę o
skorzystaniu z Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta wszystkich obligacji serii B („Obligacje”) zgodnie
z postanowieniami Warunków Emisji Obligacji pkt. 16, na podstawie której:
1. Zarząd Spółki postanawia dokonać przedterminowego wykupu wszystkich obligacji na okaziciela serii B, tj. 8 050
szt. (osiem tysięcy pięćdziesiąt sztuk), o wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każda,
zdematerializowanych i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem
PLVCTDM00017.
2. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych
Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu przedterminowego wykupu,
przypadającego na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta.
3. Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW zgodnie z następującym
harmonogramem:
a) Dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji, który jest równoważny z dniem ustalenia praw do odsetek:
25.07.2016 r.;
b) Dzień wypłaty świadczeń z Obligacji: 02.08.2016 r. (Dzień Przedterminowego Wykupu).
4. W związku z zamiarem przedterminowego wykupu Obligacji Spółka skieruje wniosek do Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do BondSpot S.A. o zawieszenie notowań Obligacji w Alternatywnym Systemie
Obrotu na rynku Catalyst, rozpoczynając od dnia 20.07.2016 r.
5. Obligatariuszom będą przysługiwać następujące świadczenie z każdej Obligacji:
a) 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej przypadającą na jedną
Obligację;
b) odsetki na Dzień Przedterminowego Wykupu w wysokości 38,15 złotych brutto (trzydzieści osiem złotych 15/100)
przypadające na jedną Obligację.
6. Przedterminowy Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi
rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji oraz wartości nominalnej
jednej Obligacji, powiększonej o wartość należnych odsetek.
Podstawa prawna:
• art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz
• Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
• § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW w Warszawie.
• § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
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