NOTA INFORMACYJNA
sporządzona na potrzeby wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst
prowadzonym przez spółkę pod firmą BondSpot S.A. 50.000 obligacji serii M oraz w alternatywnym systemie
obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
32.489 obligacji serii L oraz 50.000 obligacji serii M wyemitowanych przez spółkę
pod firmą AOW Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów
finansowych objętych tą notą do:
1. obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. (w zakresie obligacji
serii M) oraz
2. obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. (w zakresie obligacji serii L i M)
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na:
1. rynku regulowanym BondSpot prowadzonym przez BondSpot S.A.; ani na
2. rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku
podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą
analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez BondSpot S.A. ani przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem
faktycznym lub przepisami prawa.
Autoryzowany Doradca:

Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 19 listopada 2019 r.

1.

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W NOCIE INFORMACYJNEJ

Emitent
Niniejszym oświadczamy w imieniu Emitenta, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej są prawdziwe, rzetelne
i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej
znaczenie i wycenę instrumentów dłużnych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje ona rzetelnie
czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Autoryzowany Doradca
Niniejszym oświadczamy w imieniu Autoryzowanego Doradcy, iż Nota Informacyjna została sporządzona
zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca
2007 r. (z późn. zm.), oraz że według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami
przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i
zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego
znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie
czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.
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2.

2.1.

PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE
Nazwa:

AOW Faktoring S.A.

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Częstochowa

Adres:

ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

Numer telefonu:

+ (34) 372 04 76

Strona internetowa:

www.aow.pl

Adres poczty elektronicznej:

aow@aow.pl

NIP:

5730022666

REGON:

150923406

Numer KRS:

0000406764

Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w nocie informacyjnej:

Osoby uprawnione do reprezentowania Emitenta:
Michał Kinkel – Prezes Zarządu,
Julian Kinkel – Wiceprezes Zarządu,
Sposób reprezentacji podmiotu
W przypadku zarządu jednoosobowego Członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania
Spółki, natomiast jeżeli zarząd Spółki jest wieloosobowy do reprezentowania Spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem
2.2.

Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub
zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu - dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji
lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga zezwolenia, licencji lub zgody.
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2.3.

Podstawowe informacje o Autoryzowanym Doradcy
Nazwa:

Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Telefon:

+48 22 128 59 00

Fax:

+48 22 128 59 89

Adres poczty elektronicznej:

kontakt@michaelstrom.pl

Adres strony internetowej:

www.michaelstrom.pl

NIP:

525-247-22-15

REGON:

14226131900000

Numer KRS:

0000712428

Zakres działań we współpracy
z Emitentem

1) wsparcie Emitenta przy sporządzaniu treści niniejszej
Noty Informacyjnej,
2) złożenie

w

niniejszej

Nocie

Informacyjnej

oświadczenia przewidzianego dla Autoryzowanego
Doradcy,
3) sporządzenie wniosku o wprowadzenie Obligacji serii
L i M do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie i BondSpot S.A.,
4) udział w procedurze wprowadzenia Obligacji serii L i
M do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie i BondSpot S.A.
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3.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI,
W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ GOSPODARCZĄ, MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ EMITENTA

Obligacje serii L oraz serii M są zobowiązaniem tylko i wyłącznie Emitenta. Żaden inny podmiot, działający
w jakimkolwiek charakterze, nie będzie zobowiązany ani odpowiedzialny z tytułu Obligacji, a w szczególności nie
będzie ich gwarantował. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w
instrumenty finansowe, w tym takie, które będą notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje
inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą lub konsultowane z doradcami. Przed podjęciem
decyzji inwestycyjnej, Inwestorzy powinni szczegółowo rozważyć także opisane poniżej czynniki ryzyka.
Dodatkowe ryzyka, które obecnie nie są znane Emitentowi, bądź które uważa się za nieistotne, mogą także
niekorzystnie wpłynąć na sytuację Emitenta, Inwestorzy powinni więc uwzględnić również ewentualnie inne
ryzyka, nie wskazane poniżej. Kolejność w jakiej zostały przedstawione poniższe czynniki ryzyka nie przesądza
o ich istotności, ważności czy prawdopodobieństwie wystąpienia lub wywołania wpływu na sytuację Emitenta.
3.1.

Czynniki ryzyka związane z Emitentem

Ryzyko kredytowe portfela faktoringowego
Przed podpisaniem umowy faktoringowej Emitent analizuje poziom ryzyka adekwatny dla poszczególnego
klienta i na tej podstawie ustala opłaty, ewentualne zabezpieczenia, a także warunkuje dostępność usługi
faktoringowej dla klienta. Spółka zachowuje prawo regresu od faktoranta w przypadku braku spłaty faktury
przez dłużnika. Niewypłacalność zarówno dłużnika jak i faktoranta powoduje konieczność ponoszenie odpisów
aktualizujących należności, a w przypadku braku szans na odzyskanie należności - ich całkowite spisanie. Tym
sam wzrost ryzyka kredytowego przekłada się na spadek rotacji portfela, a następnie wzrost kosztów
działalności. Poziom ryzyka kredytowego portfela jest uzależniony od kondycji finansowej klientów i odbiorców
Emitenta. Spadek dynamiki PKB powoduje spadek bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i tym samym wzrost
ryzyka kredytowego.
Ryzyko związane z działalnością podmiotów konkurencyjnych
Usługi świadczone przez Emitenta kierowane są głównie do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw.
Największe podmioty w branży to faktorzy bankowi, którzy kierują swoje usługi przede wszystkim do dużych
przedsiębiorstw. Nie można wykluczyć pogorszenia pozycji konkurencyjnej Spółki w przypadku wzrostu
aktywności faktorów bankowych lub pojawienia się nowych konkurentów w segmencie małych i średnich
przedsiębiorstw. W konsekwencji wzrost konkurencji może prowadzić do obniżenia poziomu pobieranych opłat
i/lub utrudnionego pozyskania klientów.
Ryzyko związane z finansowaniem portfela faktoringowego
Utrzymanie odpowiedniej skali działalności Spółki wymaga zapewnienia środków zewnętrznych w odpowiedniej
wartości. Emitent posiada zdywersyfikowane źródła finansowania. Niemniej jednak wystąpienie w przyszłości
problemów z pozyskaniem finansowania może negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki. Wzrost
kosztów finansowania portfela, przy jednoczesnym braku możliwości ich zrekompensowania poprzez

7|Strona

zwiększenia uzyskiwanej stopy zwrotu z portfela faktoringowego może negatywnie wpłynąć na uzyskiwane
wyniki finansowe.
Ryzyko związane ze wzrostem udziału przeterminowanych wierzytelności faktoringowych
Na dzień 30 czerwca 2019 r. ok. 31% wartości bilansowej wierzytelności faktoringowych posiadanych przez
Emitenta stanowiły wierzytelności przeterminowana o co najmniej 3 miesiące. Udział tych wierzytelności w
całym portfelu wzrósł w ostatnich latach. Dalszy wzrost udziału wierzytelności przeterminowanych może w
negatywny sposób oddziaływać na kondycję finansową Emitenta oraz na jego zdolność do obsługi Obligacji
Ryzyko zmian stóp procentowych
Oprocentowanie Obligacji i kredyty bankowych, którymi finansuje się Emitent oparte jest o stopy WIBOR.
Jednocześnie rentowność weksli w momencie ich emisji ustalana jest w odniesieniu do poziomu rynkowych
stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych może spowodować zwiększenie poziomu kosztów finansowych.
Poziom stóp procentowych ma przełożenie na wysokość prowizji faktoringowych pobieranych przez Emitenta.
Ryzyko utraty płynności finansowej
Istnieje ryzyko, że w przypadku gdy fakturowane należności na dużą skalę nie zostałyby spłacone (w wyniku
opóźnień, upadłości kontrahentów) może dojść do sytuacji utraty płynności. Emitent rozważnie planuje
przepływy pieniężne, uwzględniając możliwe opóźnienia w spłatach. Dodatkowo obniżenie wpływów w
pierwszej kolejności przełożyłoby się na ograniczenie nowej akcji faktoringowej, zaś Emitent posiada pewną
elastyczność w zakresie zwiększania zadłużenia (limity kredytów w rachunku bieżącym, emisja/rolowanie
weksli).
Ryzyko utraty zasobów ludzkich
Spółka korzysta z unikalnych kompetencji specjalistów z zakresu faktoringów. Emitent zatrudnia łącznie 12
osób, w tym 10 pracowników na pełny etat. Ryzyko rotacji jest minimalizowane poprzez atrakcyjną politykę
wynagrodzeń i rozwoju zawodowego oraz ograniczoną konkurencję pracodawców z branży w rejonie lokalizacji
siedziby Emitenta. Członkowie Zarządu są jednocześnie akcjonariuszami Emitenta, co zdecydowanie
minimalizuje ryzyko ich rotacji.
Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego
Ze względu na częste zmiany w przepisach prawa w Polsce, zmieniają się także interpretacje prawa oraz
praktyka jego stosowania. Normy prawne mogą podlegać zmianom na korzyść przedsiębiorców, lecz mogą
także powodować negatywne skutki. Ewoluujące przepisy prawa, a także odmienne jego interpretacje,
zwłaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego, norm regulujących prowadzenie działalności gospodarczej,
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy też regulacji z zakresu papierów wartościowych, mogą wywołać
negatywne konsekwencje dla Spółki. Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów
podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze
opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji prawa podatkowego innej niż stosowana przez
Emitenta może implikować pogorszenie jego sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane
wyniki i perspektywy rozwoju.
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Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, podatku
od nieruchomości czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego
traktowanie podatników przez organy podatkowe cechuje pewna niekonsekwencja i nieprzewidywalność.
Obowiązujące regulacje zawierają również sprzeczne przepisy i niejasności, które powodują różnice w opiniach
co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między poszczególnymi organami państwowymi,
jak i między organami państwowymi i podatnikami. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli
władz, które w razie wykrycia nieprawidłowości uprawnione są do obliczania zaległości podatkowych wraz z
odsetkami. Deklaracje podatkowe mogą zostać poddane kontroli władz skarbowych przez okres pięciu lat, a
niektóre transakcje przeprowadzane w tym okresie, w tym transakcje z podmiotami powiązanymi, mogą zostać
zakwestionowane na gruncie skutków podatkowych przez właściwe władze skarbowe. W efekcie kwoty
wykazane w sprawozdaniach finansowych mogą ulec zmianie w późniejszym terminie, po ostatecznym
ustaleniu ich wysokości przez władze skarbowe.
W celu minimalizacji opisanego wyżej ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany przepisów prawa oraz
korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej.
3.2.

Czynniki ryzyka związane z wprowadzanymi instrumentami dłużnymi

Ryzyko kredytowe
Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym system gwarantowania depozytów. Każdy
Obligatariusz narażony jest na ryzyko niewywiązania się Emitenta z zobowiązań wynikających z warunków
Emisji, w tym z zobowiązania do terminowej wypłaty odsetek oraz do zwrotu wartości nominalnej Obligacji w
Dniu Wykupu. Wywiązanie się z wymienionych zobowiązań uzależnione jest przede wszystkim od sytuacji
finansowej Emitenta, która może ulec zmianie w okresie do wykupu Obligacji. Ryzyko kredytowe obejmuje
również zdarzenie, w wyniku którego oczekiwana przez inwestorów aktualna premia za ryzyko wzrośnie
w stosunku do jej poziomu z Dnia Emisji, na skutek czego obniżeniu może ulec rynkowa wycena Obligacji.
Ryzyko stopy procentowej
Oprocentowanie Obligacji ma charakter zmienny i zależy od kształtowania się poziomu Stopy Bazowej
w okresie do Dnia Wykupu. Zmiana stopy bazowej w konsekwencji może spowodować, że inwestor zrealizuje
dochód niższy od oczekiwanego (ryzyko dochodu). Jednocześnie zmienność stopy procentowej powoduje,
że inwestor nie jest w stanie przewidzieć po jakiej stopie będzie mógł reinwestować otrzymywane płatności
odsetkowe z Obligacji (ryzyko reinwestycji).
Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji
Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, stanowi zdarzenie, którego wystąpienie i trwanie będzie uprawniać
Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a tym samym każdy z Obligatariuszy będzie mógł
zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim wypadku, Obligacje będą podlegać wykupowi przed
pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a Emitent może być narażony na ryzyko utraty płynności. Brak spłaty
zobowiązań z tytułu Obligacji może stanowić także podstawę do ogłoszenia upadłości Emitenta. W takim
przypadku wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji, mogą zostać zaspokojone w niepełnej wysokości lub
wcale.
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W przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, Obligatariusze będą musieli dochodzić swych roszczeń
na drodze postępowania sądowego, co będzie generować po stronie Obligatariuszy związane z tym koszty
(w szczególności opłat sądowych).
Ryzyko związane ze zmienną wartością przedmiotu zabezpieczenia
Zabezpieczeniem wszystkich obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji, w tym Obligacji jest zastaw
rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod
nr 2353566.
Najwyższa suma zabezpieczenia oznaczona w umowie zastawu rejestrowego wynosi 150% wartości nominalnej
wszystkich aktualnie istniejących obligacji wyemitowanych w ramach II Programu Emisji. Na dzień sporządzenia
niniejszej Noty Informacyjnej najwyższa suma zabezpieczenia ujawniona w rejestrze zastawów wynosi 34,8 mln
zł co odpowiada 150% wartości nominalnej obligacji dotychczas wyemitowanych w ramach II Programu Emisji.
Wartość przedmiotu zabezpieczenia uzależniona jest od wartości portfela faktoringowego Emitenta.
W szczególności wartość ta zdeterminowana jest przez wartość faktur niewymagalnych i wymagalnych poniżej
1 miesiąca. Skala działalności Spółki, jakość portfela (jego struktura terminowa) wpływają na wartość
przedmiotu zabezpieczenia. W związku z powyższym nie można wykluczyć, że w przyszłości wartość wyceny
zabezpieczenia spadnie poniżej 150% wartości obligacji, wyemitowanych i zabezpieczonych na tym portfelu.
Ryzyko natychmiastowego wykupu Obligacji
W razie likwidacji Emitenta, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji.
W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej,
Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu
Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania.
Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza
W przypadku wystąpienia i trwania któregokolwiek ze wskazanych w Warunkach Emisji serii L i M zdarzeń
uprawniających Obligatariuszy żądania wcześniejszego wykupu obligacji, Obligatariusz może zażądać
wcześniejszego wykupu Obligacji.
W takim wypadku, obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu,
a Emitent może być narażony na ryzyko utraty płynności.
Na dzień sporządzenia niniejszej Noty informacyjnej nie wystąpiły przesłanki uprawniające Obligatariuszy
do żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii L i M.
Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta
Stosownie do postanowień Warunków Emisji, Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu dowolnej
liczby Obligacji serii L i M, najwcześniej na koniec ósmego Okresu Odsetkowego dla serii L oraz na koniec
czwartego Okresu Odsetkowego dla serii M. W przypadku wykonania przez Emitenta uprawnienia do
wcześniejszego wykupu obligacji danej serii, obligacje te w zakresie w jakim zostaną wykupione ulegną
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umorzeniu, a tym samym Obligatariuszom nie będą przysługiwały prawa wynikające z tych obligacji, które
zostaną wcześniej wykupione (w tym prawo do wypłaty odsetek od obligacji) za cały okres, na który obligacje
zostały wyemitowane.
Ryzyko związane z postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym
Emitent wskazuje, iż w przypadku wystąpienia przesłanek uprawniających Obligatariuszy do żądania
wcześniejszego wykupu obligacji, o których mowa w Warunkach Emisji i złożenia przez podmiot uprawniony
zgodnie Prawem upadłościowym lub Prawem restrukturyzacyjnym wniosku o otwarcie postępowania
restrukturyzacyjnego i/lub otwarcia tego postępowania, czy też w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości i/lub ogłoszenia upadłości Emitenta, realizacja tego uprawnienia może zostać ograniczona lub może
stać się niemożliwa do zrealizowania w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego.
Ryzyko związane ze Zgromadzeniem Obligatariuszy
Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji oraz Ustawą o Obligacjach Zgromadzenie Obligatariuszy może
podejmować uchwały w sprawie zmiany postanowień Warunków Emisji oraz w innych sprawach wskazanych w
Warunkach Emisji. Zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz postanowieniami Warunków Emisji, na uchwałę
zmieniającą Warunki Emisji zgodę muszą wyrazić wszyscy obecni na zgromadzeniu Obligatariusze.
Zgromadzenie Obligatariuszy będzie ważnie zwołane, jeśli będzie na nim reprezentowana co najmniej połowa
skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji. Tym samym potencjalnie Obligatariusz nie będzie mógł
samodzielnie – bez współdziałania z innymi Obligatariuszami – zmienić postanowień Warunków Emisji Obligacji
w porozumieniu z Emitentem, co może stać w sprzeczności z indywidualnym interesem Obligatariusza.
3.3.

Czynniki ryzyka związane z wprowadzeniem oferowanych instrumentów finansowych do obrotu
zorganizowanego

Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie
obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej
alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.
W żądaniu, o którym mowa w art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, Komisja może wskazać termin, do którego
zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy,
że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie.
Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku
gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie
obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.
Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o Obrocie, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może podjąć decyzję
o zawieszeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi
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z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod
warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania rynku. Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu formuje Komisję o podjęciu decyzji o
zawieszeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.
W przypadku zawieszenia z obrotu na Rynku ASO Catalyst na podstawie art. 78 ust. 4a Ustawy o Obrocie lub
otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie
nadzór nad Rynkiem ASO Catalyst informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia z obrotu
określonego instrumentu finansowego, Komisja występuje do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu,
z żądaniem zawieszenia obrotu tego instrumentu finansowego, w przypadku gdy takie zawieszenie obrotu
związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej,
manipulacji na rynku lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub
instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie
z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania
rynku.
Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO GPW oraz zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu ASO BondSpot,
z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO GPW i BondSpot, Organizator Alternatywnego Systemu
Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:
•

na wniosek emitenta;

•

jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;

•

jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Na podstawie § 11 ust. 1a Regulaminu ASO GPW oraz § 13 ust. 2 Regulaminu ASO BondSpot, zawieszając obrót
instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może określić termin, do którego
zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub
jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu
tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub 3) powyżej.
Na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu ASO GPW oraz § 13 ust. 4 Regulaminu ASO BondSpot, w przypadkach
określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami
finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.
Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu ASO GPW oraz § 13 ust. 3 Regulaminu ASO BondSpot Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami dłużnymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji
o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez GPW lub BondSpot, jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania
informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem
naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie dłużnym z naruszeniem art. 7
i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów
inwestorów lub prawidłowego funkcjonowaniu Rynku.
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Dodatkowo na podstawie § 13 ust. 5 Regulaminu ASO BondSpot w przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnej
uniemożliwiającej korzystanie z urządzeń i środków technicznych rynku, przez co najmniej 5 członków ASO,
BondSpot S.A. może zawiesić obrót wszystkimi instrumentami dłużnymi.
Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi
zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu
obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów
inwestorów, GPW i BondSpot, na żądanie KNF, mają obowiązek wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu
w alternatywnym systemie obrotu.
Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o Obrocie, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może podjąć decyzję
o wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi
z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod
warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania rynku. Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu formuje Komisję o podjęciu decyzji
o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.
W przypadku wykluczenia z obrotu z Rynku ASO Catalyst na podstawie art. 78 ust. 4a Ustawy o Obrocie
lub otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie
nadzór nad Rynkiem ASO Catalyst informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem wykluczenia z obrotu
określonego instrumentu finansowego, Komisja występuje do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu, z
żądaniem wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, w przypadku gdy takie wykluczenie z obrotu
związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej,
manipulacji na rynku lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub
instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie
z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania
rynku.
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW oraz zgodnie z § 14
ust. 1 Regulaminu ASO BondSpot może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
przez emitenta dodatkowych warunków,
2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
3) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO,
4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej
niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia (dotyczy Rynku ASO
Catalyst GPW).
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO GPW oraz zgodnie z § 14
ust. 2 Regulaminu ASO BondSpot Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:
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1) w przypadkach określonych przepisami prawa,
2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4) w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo
postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości ze względu na to, że majątek
emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, albo
postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek
emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.
Zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu ASO GPW oraz § 14 ust. 4 Regulaminu ASO BondSpot, Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu,
oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót tymi
instrumentami finansowymi.
Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ASO GPW oraz § 14 ust. 3 Regulaminu ASO BondSpot, Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu
informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie
obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot, jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z
podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z
naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby
spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.
Ryzyko zmienności kursu rynkowego i płynności
Obrót obligacjami notowanymi na GPW i BondSpot wiąże się z ryzykiem zmienności kursu. W wyniku zmiany
sytuacji finansowej Emitenta oraz oczekiwanej premii za ryzyko, rynkowa wycena Obligacji może ulegać
wahaniom. Ponadto na poziom kursu rynkowego wpływ może mieć relacja podaży i popytu na Obligacje.
W okresie do Dnia Wykupu Obligacji ich wycena może różnić się od ceny emisyjnej.
W związku z wprowadzeniem Obligacji do obrotu na Rynek ASO Catalyst, istnieje ryzyko, że obrót Obligacjami
będzie ograniczony z uwagi na brak zleceń kupna/sprzedaży ze strony inwestorów. W wyniku zmian sytuacji
finansowej Emitenta oraz ogólnej sytuacji na GPW i BondSpot wahaniom może ulegać płynność Obligacji.
W związku z powyższym nie jest możliwe na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zapewnienie,
że Obligacje będą mogły zostać sprzedane przez Obligatariusza w dowolnym czasie i po dowolnej cenie.
Ryzyko związane z karami regulaminowymi nakładanymi przez GPW i BondSpot
Zgodnie z §17c ust. 1 Regulaminu ASO GPW oraz § 20b ust. 1 Regulaminu ASO BondSpot jeżeli Emitent nie
przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje obowiązki określone odpowiednio: (i) w Rozdziale V Regulaminu ASO GPW,
w szczególności obowiązki określone w § 15a-15c lub w § 17-17b Regulaminu ASO GPW oraz (ii) w Rozdziale V
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Regulaminu ASO BondSpot, w szczególności obowiązki określone w § 18-20a Regulaminu ASO BondSpot,
organizator Rynku ASO Catalyst może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:
• upomnieć emitenta;
• nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł;
Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO GPW oraz § 20b ust. 2 Regulaminu ASO BondSpot, podejmując decyzję
o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej, Organizator Alternatywnego Systemu może wyznaczyć
emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu
zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania
określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie
obrotu
Zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO GPW oraz § 20b ust. 3 Regulaminu ASO BondSpot, w przypadku gdy
emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki określone odpowiednio w Rozdziale V Regulaminu ASO BondSpot oraz Rozdziale V Regulaminu ASO
GPW, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO GPW
lub § 20b ust. 2 Regulaminu ASO BondSpot, Organizator Rynku ASO Catalyst może nałożyć na emitenta karę
pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO
GPW oraz § 20b ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO BondSpot nie może przekraczać 50.000 zł.
Zgodnie z § 17d Regulaminu ASO oraz § 20c Regulaminu ASO BondSpot, organizator Rynku ASO Catalyst może
opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego
wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta.
Ryzyko nałożenia kar administracyjnych przez KNF
Zgodnie z Ustawą o Ofercie w wypadku, gdy emitent nie wykonuje obowiązków wymaganych przez przepisy
prawa lub wykonuje je nienależycie, w szczególności obowiązki informacyjne, KNF może wydać decyzję
o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu albo nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1 mln PLN, albo
zastosować obie sankcje łącznie.
Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonywałby lub jeśli wykonywałby
w sposób nienależyty obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie odnoszące się do
informowania KNF o wprowadzeniu Obligacji do obrotu na Catalyst, KNF może nałożyć na niego karę pieniężną
do wysokości 100.000 zł.
W dniu 3 lipca 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie MAR, na podstawie którego zostały przyznane Komisji
uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych,
w wysokości i w zakresie, co najmniej określonym w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR.
Zgodnie z Ustawą o Obrocie w przypadku naruszenia postanowień Rozporządzenia MAR na każdego,
kto dokonał naruszenia może zostać nałożona sankcja administracyjna w maksymalnej wysokości co najmniej:
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a)

w przypadku naruszeń art. 14 lit. a Rozporządzenia MAR, tj. wykorzystanie informacji poufnej – podlega
grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom
łącznie;

b)

w przypadku naruszeń art. 14 lit. b Rozporządzenia MAR, tj. udzielenie rekomendacji lub nakłania
do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna – podlega grzywnie
do 2.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie;

c)

w przypadku naruszeń art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, tj. ujawnienie informacji poufnej – podlega
grzywnie do 2.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie;

d)

w przypadku naruszeń art. 15 Rozporządzenia MAR, tj. dokonanie manipulacji – podlega grzywnie
do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie,
a w przypadku wejścia w porozumienie z inną osobą w celu dokonania manipulacji podlega grzywnie
do 2.000.000 zł;

e)

w przypadku naruszeń art. 16 Rozporządzenia MAR, tj. naruszenie obowiązku posiadania rozwiązań,
systemów i procedur lub nieprzekazania informacji lub przekazanie ich z naruszeniem warunków
określonych podlega karze pieniężnej:
•

w przypadku osób fizycznych – do wysokości 4.145.600 zł;

•

w przypadku innych podmiotów – do wysokości 10.364.000 zł lub do kwoty stanowiącej
równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł;

f)

w przypadku naruszeń art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, tj. sporządzenie i aktualizacja listy osób
mających dostęp do informacji poufnych, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną
do wysokości:
•

4.145.600 zł, lub

•

do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim
zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł,

g)

w przypadku naruszeń art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR, tj. obowiązek powiadomienia Komisji oraz
Emitenta o transakcjach na instrumentach finansowych emitenta, Komisja może, w drodze decyzji,
nałożyć karę pieniężną:
•

w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2.072.800 zł,

•

w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4.145.600 zł,

•

w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez
podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej zamiast kary, o których mowa w tych
punktach, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej
korzyści lub unikniętej straty;

h)

w przypadku naruszeń art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, tj., dokonanie transakcji na rachunek własny
lub na rachunek osoby trzeciej w czasie trwania okresu zamkniętego, Komisja może nałożyć, w drodze
decyzji:
•

karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł,

•

w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez
podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej zamiast kary, o której mowa w tym punkcie,
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Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub
unikniętej straty.
i)

w przypadku naruszeń art. 20 ust. 1 Rozporządzenia MAR, tj. sporządzenie lub rozpowszechnienie
rekomendacji inwestycyjnej lub innej informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną
lub nie zachowanie należytej staranności przy dokonywaniu tych czynności, lub nie zapewnia rzetelności
sporządzanych rekomendacji albo nie ujawnienie swojego interesu i konfliktów interesów istniejących
w chwili ich sporządzania lub rozpowszechniania, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną:
•

w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2.072.800 zł,

•

w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej
równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł,

•

w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez
podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej zamiast kary, o której mowa w tych
punktach, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej
korzyści lub unikniętej straty.

Mając na uwadze powyższe pomimo dokładania przez Emitenta szczególnej staranności i rzetelności
w wykonywaniu ciążących na Emitencie obowiązków nie można wykluczyć, że w przyszłości może wystąpić
którakolwiek z przesłanek stanowiących podstawę dla KNF do nałożenia na Emitenta wskazanych powyżej
sankcji administracyjnych. Nałożenie przez KNF kary może wpłynąć negatywnie na reputację Spółki oraz jej
postrzeganie przez otoczenie zewnętrzne
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4.

DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU
OBROTU

4.1.

Cel emisji

Celem emisji obligacji serii L i M w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obligacjach jest pozyskanie Środki
z emisji, po pokryciu Kosztów Emisji, zostaną przeznaczone przez Emitenta na pozyskanie środków obrotowych
na bieżącą działalność polegającą na zakupie niewymagalnych wierzytelności w ramach zawieranych umów
faktoringowych, pośrednio również poprzez refinansowanie całości lub części salda obligacji serii I (w przypadku
serii M) oraz serii H (w przypadku serii L).
4.2.

Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych

Obligacje serii L
Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 5 Ustawy o Obligacjach,
zabezpieczone, emitowane w serii L, o oprocentowaniu zmiennym.
Emisja Obligacji jest realizowana na podstawie:
• art. 2 pkt 1 lit. a) i art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach;
• Uchwała Nr 7 z dnia 03 marca 2016 r. Rady Nadzorczej AOW Faktoring S.A. w sprawie wyrażenia zgody
na II Program Emisji Obligacji;
• Uchwała nr 1 Zarządu AOW Faktoring S.A. z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie II Programu Emisji Obligacji;
• Uchwała nr 1 Zarządu AOW Faktoring nr 1 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii L
w ramach II Programu Emisji.
Obligacje serii M
Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 5 Ustawy o Obligacjach,
zabezpieczone, emitowane w serii M, o oprocentowaniu zmiennym.
Emisja Obligacji jest realizowana na podstawie:
• art. 2 pkt 1 lit. a) i art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia
prospektowego, zgodnie z którym nie wymaga się sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum
informacyjnego. Oferta ta została skierowana do 101 podmiotów, w tym do 6 osób prawnych.
• Uchwała Nr 7 z dnia 03 marca 2016 r. Rady Nadzorczej AOW Faktoring S.A. w sprawie wyrażenia zgody
na II Program Emisji Obligacji;
• Uchwała nr 1 Zarządu AOW Faktoring S.A. z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie II Programu Emisji Obligacji;
• Uchwała nr 1 Zarządu AOW Faktoring nr z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii M
w ramach II Programu Emisji
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4.2.1. II Program Emisji Obligacji
W dniu 9 maja 2016 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w sprawie II Programu Emisji Obligacji na łączną
kwotę nie większą niż 50.000.000 zł. Zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta II Program Emisji Obligacji zostanie
zrealizowany do dnia 31 grudnia 2021 roku.
W ramach II Programu Emisji Obligacji Emitent przeprowadził emisję:
• 3-letnich obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej równej 5 mln zł,
• 3,5-letnich obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej równej 5 mln zł,
• 3,5 -letnich obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej równej 3,2 mln zł,
• 2-letnich obligacji serii M o łącznej wartości nominalnej równej 5 mln zł,
Wszystkie obligacje objęte II Programem Emisji Obligacji są obligacjami na okaziciela, zabezpieczone,
oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę dla
obligatariuszy.
Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.
4.3.

Wielkość emisji

Obligacje serii L
W ramach serii L Emitent wyemitował 32.489 (trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć)
Obligacji o łącznej wartości nominalnej 3.248.900,00 (trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy
dziewięćset) złotych.
Obligacje serii M
W ramach serii M Emitent wyemitował 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej
5.000.000,00 (pięć milionów) złotych.
4.4.

Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji

Wartość nominalna jednej obligacji dla obu serii wynosi 100,00 (sto) złotych. Cena emisyjna jednej obligacji dla
obu serii wynosi 100,00 (sto) złotych.
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4.5.

Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem
wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu

Zdarzenie

Obligacje serii L

Obligacje serii M

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub

25 marca 2019 roku

12 sierpnia 2019 roku

sprzedaży

5 kwietnia 2019 roku

29 sierpnia 2019 roku

Data przydziału instrumentów dłużnych

10 kwietnia 2019 roku

3 września 2019 roku

50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)

50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)

brak podziału na transze,

brak podziału na transze,

redukcja nie wystąpiła

redukcja na poziomie 0,48%

Liczba

instrumentów

dłużnych

objętych

subskrypcją lub sprzedażą
Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w
przypadku gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów dłużnych była
mniejsza od liczby papierów wartościowych, na
które złożono zapisy
Liczba instrumentów dłużnych, które zostały

32.489

przydzielone

tysiące

(trzydzieści

dwa

czterysta

50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)

osiemdziesiąt dziewięć
Ceny po jakiej instrumenty dłużne były

100,00 (sto) złotych

nabywane (obejmowane)
Liczba

osób,

które

złożyły

zapisy

na

instrumenty dłużne
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty
dłużne

26

36

26

36

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli
instrumenty dłużne w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby
papierów wartościowych, które objęli, wraz
z faktyczną

ceną

jednostki

instrumentu

Nie dotyczy

dłużnego (cena emisyjna lub sprzedaży, po
odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki
instrumentu dłużnego, w wykonaniu umowy
subemisji, nabytej przez subemitenta).
Łączne określenie wysokości kosztów, które

Łączne koszty wynoszą 133

Łączne

zostały

511,50 zł i składały się z

163 450 zł i składały się z

ze wskazaniem wysokości kosztów według ich

kosztów

kosztów

tytułów

przeprowadzenia oferty.

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach

Koszty emisji Obligacji zostały zaliczone do kosztów

rachunkowych i sposobem ich ujęcia w

finansowych w chwili ich powstania.

zaliczone

do

kosztów

emisji,

przygotowania

i

koszty

wynoszą

przygotowania

i

przeprowadzenia oferty.

sprawozdaniu finansowym emitenta
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4.6.

Wykup Obligacji

Obligacje serii L
Wykup Obligacji nastąpi w dniu 10 października 2022 r. („Dzień Wykupu"), z zastrzeżeniem pkt. 14.2. i 14.3.
Warunków Emisji.
Szczegółowe informacje dotyczące wykupu Obligacji zostały opisane w pkt 14 Warunków Emisji Obligacji,
stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej).
Wykup w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w pkt 4.6.1. i 4.6.2. Noty
Informacyjnej, zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW oraz
podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji, na których zapisane będą Obligacje.
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów
wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu,
przypadającego na 5 (pięć) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu.
Obligacje serii M
Wykup Obligacji nastąpi w dniu 5 września 2021 r. („Dzień Wykupu"), z zastrzeżeniem pkt. 14.2. i 14.3.
Warunków Emisji.
Szczegółowe informacje dotyczące wykupu Obligacji zostały opisane w pkt 14 Warunków Emisji Obligacji,
stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt. 5.5 Noty Informacyjnej).
Wykup w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w pkt 4.6.1. i 4.6.2. Noty
Informacyjnej, zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW oraz
podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji, na których zapisane będą Obligacje.
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów
wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu,
przypadającego na 5 (pięć) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu.
4.6.1. Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariusza
Każdy Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji
w przypadkach i na zasadach określonych w:
• pkt. 15 Warunków Emisji Obligacji serii L, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt. 5.4.
Noty Informacyjnej).
• pkt. 15 Warunków Emisji Obligacji serii M, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt. 5.5.
Noty Informacyjnej).
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Na dzień sporządzenia niniejszej Noty informacyjnej nie wystąpiły przesłanki uprawniające Obligatariuszy
do żądania wcześniejszego wykupu.
4.6.2. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta
Obligacje serii L
Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji najwcześniej na koniec ósmego
Okresu Odsetkowego na następujących zasadach:
•

Wcześniejszy wykup może być dokonany w Dniach Płatności Odsetek;

•

Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim
zawiadomieniu dzień, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień
Wcześniejszego Wykupu;

•

Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż
po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa
wcześniejszego wykupu.

•

W przypadku skorzystania z opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie, Emitent zobowiązany będzie
do zapłaty Premii.

Premia wynosić będzie 1% wartości nominalnej wykupywanych w trym trybie Obligacji.
Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu
Obligacjami w ASO GPW i BondSpot. W takim przypadku Emitent składa wniosek do podmiotu prowadzącego
ASO GPW i BondSpot, na którym dokonywany jest obrót papierami wartościowymi podlegającymi
przedterminowemu wykupowi, o zawieszenie obrotu tymi papierami na zasadach określonych w § 123 ust. 3
Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
Obligacje serii M
Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji najwcześniej na koniec
czwartego Okresu Odsetkowego na następujących zasadach:
•

Wcześniejszy wykup może być dokonany w Dniach Płatności Odsetek;

•

Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim
zawiadomieniu dzień, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień
Wcześniejszego Wykupu;

•

Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż
po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa
wcześniejszego wykupu.

•

W przypadku skorzystania z opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie, Emitent zobowiązany będzie
do zapłaty Premii.

Premia wynosić będzie 1% wartości nominalnej wykupywanych w trym trybie Obligacji.
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Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu
Obligacjami w ASO GPW i BondSpot. W takim przypadku Emitent składa wniosek do podmiotu prowadzącego
ASO GPW i BondSpot, na którym dokonywany jest obrót papierami wartościowymi podlegającymi
przedterminowemu wykupowi, o zawieszenie obrotu tymi papierami na zasadach określonych w § 123 ust. 3
Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
4.7.

Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji

Obligacje serii L
Wypłata odsetek będzie mogła nastąpić zgodnie z następującymi punktami Warunków Emisji:
• punkt 17 Odsetki (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej),
• punkt 18 Sposób wypłaty świadczeń z Obligacji (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej).
Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i jest równa Stopie Bazowej
powiększonej o Marżę w skali roku (podstawa Okresu Odsetkowego wynosi 365 dni).
Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość
oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego WIBOR (Warsaw
Interbank Offered Rate) - lub inny wskaźnik referencyjny, który aktualnie będzie obowiązywać - podana przez
GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi.
Marża Obligacji Serii L wynosi 5,00 p.p. (pięć punktu procentowego).
Sposób ustalenia Stopy Bazowej został opisany w pkt. 17.4 Warunków Emisji (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej).
Płatność Odsetek będzie realizowana w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli:
Numer

Pierwszy dzień danego

Ostatni dzień danego Okresu

Okresu

Okresu Odsetkowego

Odsetkowego i Dzień Płatności

Odsetkowego

Dzień Ustalenia Praw

Odsetek

1.

Dzień Emisji

10 lipca 2019 r.

3 lipca 2019 r.

2.

10 lipca 2019 r.

10 października 2019 r.

3 października 2019 r.

3.

10 października 2019 r.

10 stycznia 2020 r.

2 stycznia 2020 r.

4.

10 stycznia 2020 r.

10 kwietnia 2020 r.

3 kwietnia 2020 r.

5.

10 kwietnia 2020 r.

10 lipca 2020 r.

3 lipca 2020 r.

6.

10 lipca 2020 r.

10 października 2020 r.

5 października 2020 r.

7.

10 października 2020 r.

10 stycznia 2021 r.

31 grudnia 2020 r.

8.

10 stycznia 2021 r.

10 kwietnia 2021 r.

2 kwietnia 2021 r.
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9.

10 kwietnia 2021 r.

10 lipca 2021 r.

5 lipca 2021 r.

10.

10 lipca 2021 r.

10 października 2021 r.

4 października 2021 r.

11.

10 października 2021 r.

10 stycznia 2022 r.

31 grudnia 2021 r.

12.

10 stycznia 2022 r.

10 kwietnia 2022 r.

4 kwietnia 2022 r.

13.

10 kwietnia 2022 r.

10 lipca 2022 r.

4 lipca 2022 r.

14.

10 lipca 2022 r.

10 października 2022 r.

3 października 2022 r.

Obligacje serii M
Wypłata odsetek będzie mogła nastąpić zgodnie z następującymi punktami Warunków Emisji:
•

punkt 18 Odsetki (pkt. 5.5 Noty Informacyjnej),

•

punkt 19 Sposób wypłaty świadczeń z Obligacji (pkt. 5.5 Noty Informacyjnej).

Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i jest równa Stopie Bazowej
powiększonej o Marżę w skali roku (podstawa Okresu Odsetkowego wynosi 365 dni).
Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość
oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego WIBOR (Warsaw
Interbank Offered Rate) - lub inny wskaźnik referencyjny, który aktualnie będzie obowiązywać - podana przez
GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi.
Marża Obligacji Serii M wynosi 5,00 p.p. (pięć punktu procentowego).
Sposób ustalenia Stopy Bazowej został opisany w pkt. 17.4 Warunków Emisji (pkt. 5.5 Noty Informacyjnej).
Płatność Odsetek będzie realizowana w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli:
Numer

Pierwszy dzień danego Okresu

Ostatni dzień danego Okresu

Okresu

Odsetkowego

Odsetkowego i Dzień Płatności

Odsetkoweg

Dzień Ustalenia Praw

Odsetek

o
1.

Dzień Emisji

5 grudnia 2019 r.

28 listopada 2019 r.

2.

5 grudnia 2019 r.

5 marca 2020 r.

27 lutego 2020 r.

3.

5 marca 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

29 maja 2020 r.

4.

5 czerwca 2020 r.

5 września 2020 r.

31 sierpnia 2020 r.

5.

5 września 2020 r.

5 grudnia 2020 r.

30 listopada 2020 r.

6.

5 grudnia 2020 r.

5 marca 2021 r.

26 lutego 2021 r.

7.

5 marca 2021 r.

5 czerwca 2021 r.

28 maja 2021 r.

8.

5 czerwca 2021 r.

5 września 2021 r.

30 sierpnia 2021 r.
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4.8.

Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Zabezpieczeniem wszystkich obligacji wyemitowanych już w ramach II Programu Emisji będzie zastaw
rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr 2353566
(„Zastaw”).
Przedmiot Zastawu stanowi zbiór praw o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą („Zbiór”),
obejmujący wierzytelności istniejące oraz przyszłe („Wierzytelności”), stanowiący cały portfel faktoringowy
posiadany przez Emitenta w tym obejmujący:
1.

wierzytelności przysługujące Emitentowi oraz wierzytelności, które będą przysługiwały Emitentowi
w przyszłości wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta, jako faktora, od faktorantów w ramach
umów faktoringu, spełniające warunki określone w umowie zastawu rejestrowego, w tym bezsporne,
których istnienie zostało potwierdzone przez dłużników, wobec dłużników, posiadających ustanowiony
limit finansowania, nabycie których sfinansowane zostało przez Emitenta w granicach tego limitu;

2.

wierzytelności regresowe przysługujące Emitentowi wobec faktorantów z tytuły umów faktoringu
spełniające warunki określone w umowie zastawu rejestrowego.

W dniu 7 października 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu do rejestru
zastawów o numerze pozycji rejestru 2353566 zmieniając:
•

wysokość wartości zbioru ustalonego na dzień 31 lipca 2019 roku na kwotę 32.254.074,28 zł.

•

wartość najwyższej sumy zabezpieczenia na dzień 31 lipca 2019 roku na kwotę 34.873.350 zł.

Do dnia sporządzenia Noty Informacyjnej wartość przedmiotu zabezpieczenia nie uległa zmianie.
Emitent złożył w dniu 8 kwietnia 2019 roku na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu
notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
(Repertorium A nr 949/2019) do maksymalnej kwoty 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) w
celu zaspokojenia wierzytelności, które będą wynikać z Obligacji serii L, w szczególności zobowiązania
do zapłaty odsetek od Obligacji serii L i należności z tytułu wykupu Obligacji serii L, premii w przypadku z
korzystania z prawa do wcześniejszego wykupu oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez
Obligatariusza w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji serii L,
łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji przez Emitenta.
Emitent złożył w dniu 3 września 2019 roku na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu
notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
(Repertorium A nr 2854/2019) do maksymalnej kwoty 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) w
celu zaspokojenia wierzytelności, które będą wynikać z Obligacji serii M, w szczególności zobowiązania
do zapłaty odsetek od Obligacji serii M i należności z tytułu wykupu Obligacji serii M, premii w przypadku
z korzystania z prawa do wcześniejszego wykupu oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez
Obligatariusza w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji serii
M, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji serii M przez Emitenta.
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Na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej Zastaw zabezpiecza wierzytelności z obligacji w ramach II Programu
Emisji Obligacji:
• 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji serii J, o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (pięć
milionów złotych);
• 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji serii K, o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (pięć
milionów złotych);
• 32.489 (trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) sztuk obligacji serii L, o łącznej wartości
nominalnej 3.248.900,00 (trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset) złotych);
• 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji serii M, o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (pięć
milionów złotych);
Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia został opisany w:
•

pkt. 11 Warunków Emisji Obligacji serii L (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej),

•

pkt. 11 Warunków Emisji Obligacji serii M (pkt. 5.5 Noty Informacyjnej),

Podstawowe dane Administratora Zastawu
Nazwa:

Nartowski Trojanowska Adwokaci Spółka Partnerska

Forma prawna:

spółka partnerska

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Biskupia 20 lok. 2, 31-144 Kraków

Telefon:

(012) 631 - 08 - 65

Fax:

(012) 631 - 08 - 75

Adres strony internetowej:

www.ntadwokaci.pl

NIP:

676-239-57-90

REGON:

120854539

Numer KRS:

0000322117

4.9.

Dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego
udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu
całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych

Emitent oświadcza, że wartość zobowiązań Emitenta w ujęciu jednostkowym na dzień 30 czerwca 2019 r.
wyniosła 45 282 403,69 zł, w tym:
• zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek, obligacji, leasingu i weksli: 13 248 900,00 zł,
• zobowiązania krótkoterminowe z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu i weksli: 22 740 961,67 zł,
• zobowiązania przeterminowane: 0,00 zł.
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Perspektywa zmiany tych zobowiązań do chwili pełnego umorzenia oferowanych Obligacji
prognozowana

wartość

zobowiązań

Emitenta

do

czasu

ostatecznego

wykupu

obligacji

(łącznie

ze zobowiązaniami z obligacji) będzie kształtowała się na poziome odpowiednim do skali działalności
prowadzonej rzez Emitenta, przy czym zobowiązania Emitenta będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie, a
wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi
zobowiązań wynikających z obligacji.
Poniżej przedstawiono zobowiązania Emitenta z tytułu innych niż objęte Notą Informacyjną, które do dnia
sporządzenia Noty nie zostały wykupione:
Nazwa skrócona

Łączna wartość

instrumentu

nominalna

J

AOW0220

K

AOW1020

Seria

Dzień wykupu

Catalyst

5.000.000

17 lutego 2020 r.

TAK

5.000.000

26 października 2020 r.

TAK

Emitent publikuje raporty bieżące i okresowe pod następującymi adresami:
Raporty bieżące - https://www.aow.pl/raporty_biezace
Raporty okresowe - https://www.aow.pl/raporty_okresowe
4.10. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach
przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta
do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest
określone
Nie dotyczy – przedsięwzięcie nie zostało określone.
4.11. Rating przyznany emitentowi lub emitowanym przez niego instrumentom dłużnym, ze wskazaniem
instytucji dokonującej tej oceny, dat jej przyznania i ostatniej aktualizacji oraz miejsca oceny w skali
ocen wyspecjalizowanej instytucji jej dokonującej – w przypadku jej dokonania i ogłoszeni
Nie dotyczy – rating nie był przyznany.
4.12. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na pieniężne
Nie dotyczy. Z tytułu posiadania Obligacji nie zostały przyznane żadne świadczenia niepieniężne.
4.13. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia
wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki
dokonana przez uprawnionego biegłego
Wyceny przedmiotu zabezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej.
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4.14. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo: a) liczba głosów na walnym
zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana
zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu
emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji
Nie dotyczy – Obligacje są obligacjami zwykłymi.
4.15. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na
jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i
wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji
Nie dotyczy – Obligacje są obligacjami zwykłymi.
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5.

ZAŁĄCZNIKI

5.1.

Informacja odpowiadająca odpisowi z rejestru przedsiębiorców KRS dotycząca Emitenta
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5.2.

Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta
TEKST JEDNOLITY STATUTU
AOW Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
§1.
Firma Spółki

Firma Spółki brzmi: „AOW Faktoring” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „AOW Faktoring” S.A.,
jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
§2.
Siedziba
Siedzibą Spółki jest Częstochowa.
§3.
Przedmiot działania Spółki
1.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą.

2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
a

Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),

b

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z).

3.

Spółka może tworzyć oddziały krajowe i zagraniczne, filie i przedstawicielstwa, przystępować do spółek,
spółdzielni oraz innych organizacji gospodarczych oraz może nabywać i zbywać akcje i udziały w innych
spółkach.

4.

Spółka może prowadzić jakąkolwiek działalność w ramach swego przedmiotu działania, która wymaga
zezwolenia lub koncesji po uprzednim otrzymaniu wspomnianego zezwolenia czy koncesji.
§4.
Założyciele Spółki

1.

Założycielami Spółki są Julian Kinkel oraz Michał Kinkel.

2.

Spółka zostaje utworzona przez przekształcenie spółki pod firmą „AOW Faktoring” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Spółkę pod firmą „AOW Faktoring” Spółka Akcyjna.
§5.
Kapitał zakładowy

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000
(słownie: pięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 5.000.000, o wartości nominalnej
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

2.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji i pokryty wkładami
niepieniężnymi lub gotówką lub poprzez przeniesienie kwot z kapitału zapasowego do kapitału
zakładowego. -
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3.

Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem Spółki przekształcanej pod firmą „AOW
Faktoring” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o wartości 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
z tym że kwota 255.150,00 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) pochodzi z
kapitału zakładowego spółki pod firmą „AOW Faktoring” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
natomiast kwota 244.850,00 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych)
pochodzi z kapitału zapasowego spółki przekształcanej. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego,
kapitał zakładowy będzie opłacany przez akcjonariuszy na warunkach oraz w terminach określonych przez
Walne Zgromadzenie. §6.
Akcje

1.

Akcje Spółki są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, w taki sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2.

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

3.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie wymaga zgody Spółki i następuje na żądanie
akcjonariusza.

4.

Akcje Spółki mogą być umorzone. Sposób, procedura, warunki oraz terminy umorzenia będą za każdym
razem określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§7.
Organy Spółki

Organami Spółki są:
−

Zarząd,

−

Rada Nadzorcza,

−

Walne Zgromadzenie.

§8.
Skład Zarządu

1.

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Liczbę
członków Zarządu danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

2.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Każdy członek Zarządu może zostać
powołany na kolejną kadencję.

3.

Członek Zarządu lub wszyscy członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przed upływem kadencji.

4.

Kadencja członków Zarządu powołanego w 2011 r. kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014. Następne kadencje obejmują trzy kolejne lata.
§9.
Zadania Zarządu

1.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
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2.

Jakiekolwiek kwestie związane z przedmiotem działalności Spółki, jeśli nie są zastrzeżone Kodeksem
spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej
należą do zakresu działania Zarządu.

3.

Zarząd może ustanawiać pełnomocników oraz udzielać prokury.

4.

Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez
Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
§10.
Reprezentacja Spółki

W przypadku zarządu jednoosobowego Członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania
spółki, natomiast jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy do reprezentowania spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
§11.
Zasady zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu
1.

Rada Nadzorcza ustanawia zasady wynagradzania członków Zarządu.

2.

W umowie między spółką a członkiem Zarządu, w tym między innymi przy umowach o pracę z członkami
Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§12.
Skład Rady Nadzorczej

1.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. -

2.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej Kadencji. -

3.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

4.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

5.

Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
§13.
Posiedzenia Rady Nadzorczej

1.

Rada Nadzorcza będzie odbywać posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku
obrotowym. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę,
a jeżeli okaże się to niezbędne lub pożądane także Sekretarza Rady Nadzorczej.

2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej oraz im przewodniczy.
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego ma
obowiązek również zwoływać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady
Nadzorczej. Posiedzenie takie odbędzie się w ciągu trzech tygodni po złożeniu wniosku o zwołanie Rady. -

3.

W przypadku, kiedy Przewodniczący Rady Nadzorczej jest nieobecny na posiedzeniu, posiedzenie takie
będzie odbywać się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego lub pod jego nieobecność, osoby
wybranej z grona członków Rady Nadzorczej obecnych na takim posiedzeniu.

39 | S t r o n a

§14.
Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej i głosowanie

1.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej
członków, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w powyższym trybie jest ważna, o ile
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, żaden z członków
Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu co do takiego trybu podejmowania uchwały, i za jej przyjęciem
wypowie się co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w powyższym trybie
nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz
odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

3.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój
głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4.

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
§15.
Kompetencje Rady Nadzorczej

1.

Rada Nadzorcza sprawuje stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
działalności. Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do otrzymywania wszelkich informacji o
działaniach i transakcjach dokonywanych przez Spółkę i jej podmioty zależne.

2.

Do szczególnych obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)

ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

b)

ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

c)

składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w
punktach a) i b),

d)

zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,

e)

delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka
lub członków Zarządu Spółki w przypadku kiedy członkowie ci są odwołani lub zawieszeni lub nie są w
stanie wykonywać swoich obowiązków z innych powodów,

f)

zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,

g)

wyrażenie zgody na objęcie, nabycie oraz sprzedaż przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach
oraz na utworzenie filii i oddziałów Spółki, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 2.500.000,- złotych,

h)

wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań przez Zarząd powyżej kwoty
5.000.000,- zł,

i)

wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000,- zł.,
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corocznie przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny prac Rady

j)

Nadzorczej,
k)

rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

l)

wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki”.
§16.
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

1.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
§17.
Walne Zgromadzenie

1.

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego.

3.

Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w innej miejscowości na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona.
Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest bezwzględną większością głosów spośród osób
uprawnionych do głosowania.
§18.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego
podjęcia uchwały, z własnej inicjatywy, bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej
1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W żądaniu
należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady oraz je uzasadnić.

2.

Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

3.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
§19.
Porządek obrad

W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały powziąć nie można, chyba że
100% kapitału zakładowego jest reprezentowane na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co
do powzięcia uchwały.
§20.
Głosowanie
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek
handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
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§21.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
1.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: -

a)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b)

powzięcie uchwały dotyczącej podziału zysku lub pokrycia strat, a szczególnie powzięcie uchwały czy
Akcjonariuszom mają zostać wypłacone dywidendy,

c)

udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,

d)

zmiany Statutu Spółki,

e)

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

f)

połączenie oraz przekształcenie Spółki,

g)

rozwiązanie oraz likwidacja Spółki, -

h)

jakiekolwiek decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy zawiązaniu Spółki
lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

i)

określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany
rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie
dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o wypłacie zysku akcjonariuszom. Uchwałę o
przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, -

j)

określenie sposobu wypłaty dywidendy,

k)

inne sprawy należące z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych
do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

l)

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, bądź udziału
w prawie użytkowania wieczystego, jak również emisja obligacji oraz zaciąganie kredytów
bankowych przez Spółkę nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
§22.
Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki będzie rok kalendarzowy.

§23.
Sporządzanie bilansu
Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie
Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości,
oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
§24.
Dywidendy, kapitał zapasowy oraz fundusze specjalne

1.

Spółka utworzy kapitał zapasowy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
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2.

Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu kapitałów rezerwowych na pokrycie szczególnych
strat i wydatków.

3.

Zysk netto Spółki może zostać przeznaczony, między innymi na:

a. kapitał zapasowy,
b. fundusze specjalne utworzone przez Spółkę, c. dywidendy dla akcjonariuszy, d. inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.
4.

Zarząd może dokonać wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, pod warunkiem uzyskania zgody
Rady Nadzorczej.

5.

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie
finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku
osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w
celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
§25.
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w
szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych.
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5.3.

Tekst uchwał stanowiących podstawę emisji Obligacji objętych Notą Informacyjną
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5.4.

Warunki Emisji Obligacji L
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI SERII L AOW FAKTORING S.A.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI
SERII L
EMITOWANYCH PRZEZ AOW FAKTORING S.A.
Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE
1.

Definicje

1.1

„Administrator Zastawu” oznacza podmiot, z którym Emitent zawarł umowę, której przedmiotem jest
wykonywanie obowiązków administratora zastawu zgodnie z postanowieniami Ustawy o Zastawie
Rejestrowym, którym jest spółka pod firmą: Nartowski Trojanowska Adwokaci Spółka Partnerska z
siedzibą w Krakowie, adres: ul. Biskupia 20 lok. 2, 31-144 Kraków, wykonującą we własnym imieniu, ale
na rachunek Obligatariuszy, praw i obowiązków zastawnika wynikających z umowy Zastawu i przepisów
prawa;

1.2

„Administrator Zabezpieczenia” oznacza podmiot, z którym Emitent zawarł umowę, której
przedmiotem jest wykonywanie obowiązków administratora zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami
Ustawy o obligacjach, którą jest spółka pod firmą: Nartowski Trojanowska Adwokaci Spółka Partnerska z
siedzibą w Krakowie, adres: ul. Biskupia 20 lok. 2, 31-144 Kraków, wykonującą we własnym imieniu,
ale na rachunek Obligatariuszy, prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu składanego przez Emitenta
oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego;

1.3

„Agent Kalkulacyjny” oznacza Michael / Ström Dom Maklerski S.A.;

1.4

„Banki Referencyjne” oznacza Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
mBank S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.;

1.5

„BondSpot” oznacza spółkę pod firmą BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie;

1.6

„Cena Emisyjna” oznacza cenę nabycia jednej Obligacji określoną w pkt 6.2 Warunków Emisji;

1.7

„Depozyt” oznacza depozyt papierów wartościowy prowadzony przez KDPW zgodnie przepisami Ustawy
o obrocie, w którym na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW Obligacje rejestrowane są
Obligacje;

1.8

„Dzień Emisji” oznacza dzień, w którym po raz pierwszy Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie;

1.9

„Dzień Płatności” oznacza każdy Dzień Płatności Odsetek, Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego
Wykupu;

1.10

„Dzień Płatności Odsetek” oznacza ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego lub Dzień
Wcześniejszego Wykupu;

1.11

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną;

1.12

„Dzień Ustalenia Praw” oznacza piąty Dzień Roboczy, przed Dniem Płatności świadczeń z tytułu
Obligacji, z wyjątkiem (i) złożenia przez Obligatariusza żądania natychmiastowego lub wcześniejszego
wykupu Obligacji zgodnie z pkt 15 Warunków Emisji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień
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złożenia żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu, (ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy
za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta, oraz (iii) połączenia Emitenta z
innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w
obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień
Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej
Emitenta;;
1.13

„Dzień Wcześniejszego Wykupu” oznacza dzień, o którym mowa w pkt 14.2 Warunków Emisji;

1.14

„Dzień Wykupu” oznacza dzień, w jakim Emitent zobowiązany jest spełnić świadczenia związane
z wykupem Obligacji, określone w §14 Warunków Emisji;

1.15

„Emitent” oznacza spółkę pod firmą AOW Faktoring S.A. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Traugutta
16B, 42-215 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000406764, posiadającym numer NIP: 5730022666, REGON: 150923406,
o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł;

1.16

„GPW” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;

1.17

„KDPW” oznacza spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą
w Warszawie;

1.18

„Klient Instytucjonalny” oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt. 39b) lit. a) – h) Ustawy o
Obrocie;

1.19

„Klient Indywidualny” oznacza podmiot nie będący Klientem Instytucjonalnym;

1.20

„Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity 2018 r.,
poz. 1025 ze zm.)

1.21

„Kodeks Postępowania Cywilnego” oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.);

1.22

„Koszty Emisji” oznacza wszelkie opłaty, prowizje i koszty z tytułu przygotowania i przeprowadzenia
emisji Obligacji, w tym wynagrodzenie Oferującego, koszty prawne i opłaty na rzecz instytucji rynku
kapitałowego;

1.23

„Kwota Odsetek” oznacza kwotę odsetek należną Obligatariuszom od Emitenta z tytułu Obligacji
obliczaną i wypłacaną zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji;

1.24

„Marża” oznacza 5,00 punktów procentowych;

1.25

„Należność Główna” oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji;

1.26

„NSZ” posiada znaczenie określone w pkt 11.4 Warunków Emisji;

1.27

„Obligacje” oznacza obligacje serii L Emitenta, będące piątymi obligacjami emitowanymi w ramach II
Programu Emisji;

1.28

„Obligatariusz” oznacza posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane
są Obligacje lub osobę wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego
rachunku jako osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym;

1.29

„Odsetki”, „Oprocentowanie” oznacza świadczenie, o którym mowa w §17 niniejszych Warunków
Emisji;

1.30

„Oferujący” oznacza Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;
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1.31

„Podmiot Prowadzący Rachunek” oznacza posiadacza Rachunku Zbiorczego lub podmiot prowadzący
Rachunek Papierów Wartościowych, na którym zarejestrowane są Obligacje;

1.32

„Podstawa Wcześniejszego Wykupu” oznacza każde ze zdarzeń określone w pkt 15.5 Warunków Emisji;

1.33

„Pośrednik Techniczny” oznacza pośrednika technicznego w rozumieniu Regulacji KDPW, którego
czynności wykonywać będzie Oferujący;

1.34

„II Program Emisji” oznacza II Program Emisji Obligacji Emitenta na kwotę 50.000.000,00 zł z terminem
realizacji do 31 grudnia 2021 r., w ramach którego na dzień sporządzenia Warunków Emisji
wyemitowane zostały obligacje o wartości nominalnej 20 mln zł;

1.35

„Propozycja Nabycia” oznacza składaną przez Emitenta propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w
art. 10 Ustawy o Obligacjach;

1.36

„Premia” oznacza kwotę płatną dodatkowo (ponad Odsetki) przez Emitenta Obligatariuszom Obligacji
w przypadku przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z §16 Warunków Emisji (Wcześniejszy Wykup
na żądanie Emitenta), przy czym Premia wynosić będzie 1% wartości nominalnej wykupywanych w trym
trybie Obligacji;

1.37

„Rachunek Obligacji” oznacza Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy;

1.38

„Rachunek Papierów Wartościowych” oznacza rachunek papierów wartościowych, o którym mowa w
art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie;

1.39

„Rachunek Zastrzeżony” oznacza rachunek bankowy typu escrow prowadzony na podstawie
trójstronnej umowy pomiędzy Emitentem, Administratorem Zastawu a bankiem;

1.40

„Rachunek Zbiorczy” oznacza rachunek zbiorczy, o którym mowa w art. 8a Ustawy o obrocie;

1.41

„Raport Bieżący” oznacza raport bieżący, o którym mowa w Załączniku Nr 4 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu;

1.42

„Regulacje KDPW” oznacza obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte
przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego,
w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Szczegółowe zasady
działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;

1.43

„Rynek ASO Catalyst” oznacza alternatywny system obrotu obligacjami prowadzony przez BondSpot lub
GPW lub ich następców prawnych;

1.44

„Szczegółowe Zasady Działania KDPW” oznacza Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych;

1.45

„Ustawa o obligacjach” oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r., poz. 483 ze zm.);

1.46

„Ustawa o obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.);

1.47

„Ustawa o ofercie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.);

1.48

„Ustawa o Zastawie Rejestrowym” oznacza ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów (Dz.U. z 2018 r., poz. 2017);

1.49

„Walne Zgromadzenie” oznacza walne zgromadzenie Emitenta;

1.50

„Warunki Emisji” oznacza niniejszy dokument tj. warunki emisji Obligacji;
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1.51

„WPZ” posiada znaczenie nadane w pkt 11.7 Warunków Emisji;

1.52

„Zadłużenie Finansowe” oznacza wszelkie zobowiązania do zapłaty lub zwrotu środków pieniężnych
z tytułu:
a.

pożyczonych środków (pożyczka lub kredyt),

b.

kwot zgromadzonych w drodze dyskontowania weksli lub emisji,

c.

obligacji, weksli, skryptów dłużnych lub podobnych instrumentów,

d.

wyceny transakcji instrumentami pochodnymi, przy czym dla potrzeb określenia wartości
zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnych brana będzie wartość ujemna,

e.

zobowiązań leasingowych;

f.

akcji podlegających umorzeniu;

g.

zobowiązań z tytułu regresu w związku z gwarancją,

h.

ubezpieczeniem, zwolnieniem z odpowiedzialności, akredytywy typu standby, akredytywą
dokumentową lub innym tego typu instrumentem;

1.53

„Zastaw” oznacza zastaw ustanowiony na zabezpieczenie obligacji emitowanych w ramach II Programu
Emisji (w tym Obligacji), o którym mowa w § 12.2 Warunków Emisji.

1.54

„Zbiór” posiada znaczenie nadane mu w ust. 12.3 Warunków Emisji.

1.55

„Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane i przeprowadzane
zgodnie z Ustawą o Obligacjach.

2.

Status prawny obligacji

2.1

Każda Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii, nie posiadającym formy
dokumentu zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, rejestrowanym w Depozycie, na podstawie
którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do
spełnienia świadczeń pieniężnych szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, w sposób i terminach
tam określonych.

2.2

Prawa z Obligacji powstaną po zarejestrowaniu Obligacji w Depozycie, z chwilą dokonania
po raz pierwszy zapisu Obligacji na Rachunku Papierów Wartościowych lub na Rachunku Zbiorczym i
będą przysługiwać osobom będącym posiadaczami Rachunku Papierów Wartościowych oraz osobom
wskazanym przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako osoby uprawnione z Obligacji.

3.

Podstawa prawna emisji

3.1

Ustawa o obligacjach,

3.2

Uchwała Nr 7 z dnia 03 marca 2016 r. Rady Nadzorczej AOW Faktoring S.A. w sprawie wyrażenia zgody
na II Program Emisji Obligacji;

3.3

Uchwała nr 1 Zarządu AOW Faktoring S.A. z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie II Programu Emisji Obligacji;

3.4

Uchwała nr 1 Zarządu AOW Faktoring nr 1 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii L
w ramach II Programu Emisji.

4.

Seria Obligacji
Obligacje emitowane są w serii oznaczonej literą L.

5.

Cel emisji
Środki z emisji, po pokryciu Kosztów Emisji, zostaną przeznaczone przez Emitenta na pozyskanie
środków obrotowych na bieżącą działalność polegającą na zakupie niewymagalnych wierzytelności w
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ramach zawieranych umów faktoringowych, pośrednio również poprzez refinansowanie całości lub
części salda obligacji serii H.
6.

Wartość nominalna i Cena Emisyjna

6.1

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 (sto) złotych.

6.2

Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 100,00 (sto) złotych.

7.

Wielkość Emisji
W ramach Emisji emitowanych jest do 50.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 5 000 000 (pięć
milionów) złotych.

8.

Próg emisji
Emitent nie określił progu emisji.

9.

Tryb Emisji

9.1

Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty
prywatnej,

9.2

Nabycie Obligacji od Emitenta następuje poprzez rozrachunek transakcji nabycia Obligacji przez KDPW
na podstawie zgodnych instrukcji rozrachunku wystawionych przez Pośrednika Technicznego
(w przypadku Emitenta i Klientów Indywidualnych) oraz Podmioty Prowadzące Rachunek (w przypadku
Klientów Instytucjonalnych) w sposób określony w § 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

10.

Zbywalność Obligacji i ASO Catalyst

10.1

Obligacje są zbywalne bez żadnych ograniczeń.

10.2

Przenoszenie praw z Obligacji będzie następować zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie i Regulacjami
KDPW.

10.3

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst.

11.

Forma, zakres i przedmiot zabezpieczenia

11.1

Zabezpieczeniem wierzytelności pieniężnych przysługujących Obligatariuszom w stosunku do Emitenta
z Obligacji będzie zastaw rejestrowy, o którym mowa pkt 11.2. Warunków Emisji.

11.2

Zabezpieczeniem wszystkich obligacji wyemitowanych już w ramach II Programu Emisji będzie zastaw
rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr
2353566 („Zastaw”).

11.3

Przedmiot Zastawu stanowi zbiór praw o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą („Zbiór”),
obejmujący wierzytelności istniejące oraz przyszłe („Wierzytelności”), stanowiący cały portfel
faktoringowy posiadany przez Emitenta w tym obejmujący:
11.3.1

wierzytelności przysługujące Emitentowi oraz wierzytelności które będą przysługiwały
Emitentowi w przyszłości wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta, jako faktora,
od faktorantów w ramach umów faktoringu, spełniające warunki określone w umowie zastawu
rejestrowego, w tym bezsporne, których istnienie zostało potwierdzone przez dłużników,
wobec

dłużników,

posiadających

ustanowiony

limit

finansowania,

nabycie

których

sfinansowane zostało przez Emitenta w granicach tego limitu;
11.3.2

wierzytelności regresowe przysługujące Emitentowi wobec faktorantów z tytuły umów
faktoringu spełniające warunki określone w umowie zastawu rejestrowego.

11.4

Najwyższa suma zabezpieczenia oznaczona w umowie zastawu rejestrowego wynosi 150% wartości
nominalnej wszystkich aktualnie istniejących obligacji, wyemitowanych w ramach II Programu Emisji
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(„NSZ”). NSZ będzie każdorazowo modyfikowana w przypadku emisji kolejnych serii obligacji w ramach II
Programu Emisji lub w przypadku wykupu obligacji wyemitowanych w ramach II Programu Emisji.
11.5

Zmiana w rejestrze zastawów związana z emisją Obligacji, polegająca na podwyższeniu najwyższej sumy
zabezpieczenia do kwoty równej 150% aktualnie istniejących obligacji wyemitowanych w ramach II
Programu Emisji łącznie z Obligacjami zostanie wpisana do dnia 31 lipca 2019 r. Dzień ten uznaje się, za
datę ustanowienia zabezpieczenia.

11.6

Wartość przedmiotu zabezpieczenia („WPZ”) stanowi nominalna wartość wierzytelności należących
do Zbioru, których termin wymagalności nie nadszedł lub których termin wymagalności upłynął nie
wcześniej niż 30 dni przed dniem ich wyceny. WPZ na dzień 28 lutego 2019 r. wyniosła 31 092 977,05 zł.

11.7

Wycena przedmiotu zabezpieczenia sporządzona została przez Jerzego Cisowskiego - Biegłego
Rewidenta, który dysponuje odpowiednim doświadczeniem pozwalającym na rzetelne przygotowanie
takiej wyceny (uzasadnienie wyboru podmiotu dokonującego wyceny). Podmiot dokonujący wyceny
opisany powyżej spełnia wymogi określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

11.8

W przypadku, gdy WPZ ustalona na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego, spadnie poniżej
NSZ, Emitent ma obowiązek w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia takiej sytuacji wprowadzić do Zbioru
nowe wierzytelności lub zasilić Rachunek Zastrzeżony w ten sposób, aby suma WPZ oraz środków
zdeponowanych na ww. rachunku nie była niższa niż NSZ.

11.9

Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku Zastrzeżonym mogą zostać wykorzystanie tylko i wyłącznie:
11.9.1

przez Emitenta na dowolny cel, gdy WPZ nie będzie niższy niż NSZ;

11.9.2

przez Emitenta na przedterminowy wykup Obligacji, niezależnie od wysokości WPZ;

11.9.3

przez Emitenta na zakup nowych wierzytelności, jako faktora, od faktorantów w ramach umów
faktoringu, w celu uzupełnienia Zbioru, jeżeli suma WPZ powiększona o saldo Rachunku
Zastrzeżonego jest co najmniej równa NSZ;

11.9.4

przez Administratora Zastawu na wypłatę świadczeń z tytułu Obligacji lub przedterminowy
wykup Obligacji, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta
zobowiązań z tytułu Obligacji lub wystąpienia przypadku naruszenia.

11.10 Dopuszcza się aby Zastaw, zabezpieczał wierzytelności z tytułu obligacji emitowanych w ramach
kolejnych programów emisji obligacji (innych niż II Program Emisji) lub kolejnych emisji obligacji,
z zachowaniem postanowień zawartych w Warunkach Emisji dotyczących relacji WPZ oraz NSZ,
a w szczególności przed wygaśnięciem wszystkich wierzytelności z tytułu obligacji emitowanych w
ramach II Programu Emisji.
11.11 Administrator Zastawu ma prawo do badania dokumentów dotyczących Wierzytelności, a Emitent
ma obowiązek przekazywania Administratora Zastawu raportów dotyczących stanu Zbioru. W przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań z tytułu Obligacji Emitent jest
zobowiązany przekazać Administratorowi Zastawu w terminie 14 dni:
11.11.1 zestawienie Wierzytelności objętych Zbiorem na dzień, w którym Emitent nie wykonał
zobowiązania z tytułu Obligacji;
11.11.2 zestawienie dokumentów dotyczących tych Wierzytelności oraz dokumenty dotyczące tych
Wierzytelności.
11.12 Emitent ma obowiązek:
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11.12.1 w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia ustalenia WPZ (rozumianego jako ostatni dzień
każdego miesiąca kalendarzowego), opublikować na swojej stronie internetowej wartość
aktualnego WPZ i NSZ;
11.12.2 w terminie 14 (czternaście) dni od dnia ustalenia WPZ (rozumianego jako ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego) przekazać Administratorowi Zastawu w formie pisemnego
oświadczenia zarządu Emitenta (zgodnie z reprezentacją) informację o WPZ według wyceny na
ostatni dzień każdego miesiąca;
11.12.3 w terminie 5 (pięć) miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego dostarczenia
Oferującemu i Administratorowi Zastawu zbadanego przez niezależnego biegłego rewidenta
sprawozdania finansowego Emitenta za dany rok obroty, na podstawie którego WPZ będzie
mogła zostać jednoznacznie ustalona.
11.13 W przypadku jeśli WPZ będzie mniejsze od NSZ, Emitent w tożsamym terminie poinformuje w sposób
określony w pkt. 11.10 powyżej czy w ciągu 14 dni od dnia ustalenia WPZ po wprowadzeniu nowych
wierzytelności do Zbioru lub zasileniu Rachunku Zastrzeżonego, WPZ wraz z sumą zdeponowanych
środków na Rachunku Zastrzeżonym przekroczyła NSZ.
12.

Poddanie się egzekucji
Emitent przed Dniem Emisji podda się egzekucji w zakresie obowiązku zapłaty zobowiązań pieniężnych
z Obligacji, poprzez złożenie oświadczenia na rzecz Administratora Zabezpieczenia, w formie aktu
notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego
obejmującego obowiązek zapłaty sumy pieniężnej w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań z tytułu Obligacji do kwoty 150 % wartości nominalnej Obligacji mających zostać
przydzielone.

13.

Świadczenia Emitenta

13.1

Emitent, na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, zobowiązuje się do spełnienia
następujących świadczeń:
13.1.1

wykupu Obligacji zgodnie z § 14 Warunków Emisji,

13.1.2

zapłaty Odsetek zgodnie z § 17 Warunków Emisji,

13.1.3

zapłaty Premii w przypadku skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta,
zgodnie z § 16 Warunków Emisji.

13.2

Emitent będzie dokonywał świadczeń, o których mowa powyżej, na rzecz każdego Obligatariusza
zgodnie z Regulacjami KDPW.

14.

Wykup Obligacji

14.1

Wykup Obligacji nastąpi w dniu 10 października 2022 r. („Dzień Wykupu”), z zastrzeżeniem pkt 14.2
i 14.3 poniżej.

14.2

Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z §15 - § 16, w którym Obligacje staną się
wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”):
14.2.1 na żądanie Obligatariusza lub
14.2.2 w drodze realizacji przez Emitenta prawa do wcześniejszego wykupu.

14.3

Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem
Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym odpowiednio po Dniu
Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu.
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14.4

Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez
Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Należności Głównej, powiększonej o odsetki
wyliczone zgodnie z §17 Warunków Emisji oraz o Premię w przypadku wcześniejszego wykupu na
żądanie Emitenta.

14.5

Niezależnie od postanowień powyższych:
14.5.1

w razie likwidacji Emitenta wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi
z dniem otwarcia likwidacji;

14.5.2

w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy
prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił
w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień
do ich emitowania.

14.6

Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu.

14.7

Wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW oraz
podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji, na których zapisane będą Obligacje.

15.

Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariusza

15.1

Każdy Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza
Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych poniżej.

15.2

Pisemne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać doręczone przez Obligatariusza
na adres Emitenta i podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza,
na którym będą zapisane Obligacje.

15.3

Emitent ma prawo żądać przedstawienia świadectwa depozytowego lub innego dokumentu
potwierdzającego fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego
wykupu.

15.4

W przypadku, gdy:
15.4.1

Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań
wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu
wykupowi.

15.4.2

Emitenta będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części,
zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni, Obligatariusz może żądać wykupu
Obligacji.

15.4.3

Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje
podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi.

15.4.4

Wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych w pkt 15.5 Warunków Emisji (Podstawy
Wcześniejszego Wykupu), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez
Obligatariusza Obligacji, w terminie od dnia wystąpienia takiego zdarzenia do upływu 30 dni
od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Podstawy Wcześniejszego
Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni
od dnia złożenia żądania.

15.5

Wystąpienie któregokolwiek z opisanych niżej zdarzeń w okresie do dnia spełnienia wszystkich
świadczeń z Obligacji stanowi Podstawę Wcześniejszego Wykupu:
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15.5.1

podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia o likwidacji Emitenta lub podjęta zostanie
decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę;

15.5.2

Emitent w trakcie roku obrotowego dokona transakcji, w ramach pojedynczej transakcji lub
kilku powiązanych lub kilku niepowiązanych transakcjach, zbycia lub rozporządzenia
jakąkolwiek częścią swojego majątku, o wartości przekraczającej łącznie 1 mln zł, na warunkach
rażąco odbiegających od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, na niekorzyść
Emitenta, a zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie
(zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości
rynkowej;

15.5.3

Emitent wypłaci za dany rok obrotowy dywidendę w wysokości wyższej niż 25% zysku netto
wypracowanego w tym roku obrotowym bez pisemnej zgody wszystkich Obligatariuszy;

15.5.4

łączna wartość zadłużenia o charakterze odsetkowym, w tym w szczególności wartość kredytów
i pożyczek oprocentowanych, emisji obligacji, emisji weksli oraz innych papierów dłużnych
na dzień bilansowy półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych przekroczy czterokrotność
wartości kapitałów własnych Emitenta;

15.5.5

dojdzie do naruszenia innych Zadłużeń Finansowych Emitenta, tj.:
15.5.5.1 Emitent nie dokona płatności, w terminie wymagalności, z tytułu zobowiązań
finansowych na łączną lub pojedynczą kwotę przekraczającą 10 % kapitałów
własnych wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym lub
przejrzanym

półrocznym

(w

zależności,

które

będzie

bardziej

aktualne),

sprawozdaniu finansowym Emitenta lub
15.5.5.2 w wyniku zaistnienia przypadku opisanego w pkt 15.5.5.1 zobowiązania finansowe
Emitenta na łączną lub pojedynczą kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych
wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym lub
przejrzanym

półrocznym

(w

zależności,

które

będzie

bardziej

aktualne),

sprawozdaniu finansowym Emitenta staną się wymagalne i płatne przed pierwotnym
okresem wymagalności
i naruszenie takie nie zostanie naprawione w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia jego wystąpienia;
15.5.6

Zastaw zostanie wykreślony z rejestru zastawów;

15.5.7

WPZ spadnie poniżej NSZ i Emitent w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia takiej sytuacji
nie wprowadzi do Zbioru nowych wierzytelności ani nie zasili Rachunku Zastrzeżonego w ten
sposób aby suma WPZ oraz środków zdeponowanych na Rachunku Zastrzeżonym nie była
niższa niż NSZ.

16.

Opcja wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta

16.1

Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu wszystkich lub określonej liczby Obligacji,
na zasadach określonych w Regulacjach KDPW, najwcześniej na koniec ósmego Okresu Odsetkowego,
na następujących zasadach:
16.1.1

Wcześniejszy wykup może być dokonany w Dniach Płatności Odsetek;

16.1.2

Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując
w takim zawiadomieniu dzień, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji,
tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu;
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16.1.3

Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż
po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa
wcześniejszego wykupu.

16.1.4

W przypadku skorzystania z opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie, Emitent zobowiązany
będzie do zapłaty Premii.

17.

Odsetki od Obligacji (oprocentowanie)

17.1

Płatność Odsetek
17.1.1

Obligacje są oprocentowane począwszy od Dania Emisji (z wyłączeniem tego dnia).

17.1.2

Odsetki będą płatne z dołu, w Dniach Płatności Odsetek.

17.1.3

Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się
do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności
Odsetek.

17.2

Naliczanie odsetek
17.2.1

Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy
(zdefiniowany poniżej).

17.2.2

Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od dnia przydziału (z wyłączeniem tego dnia) do:
17.2.2.1 Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo
17.2.2.2 Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem).

17.2.3

Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia). Każdy
kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu
Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie
z tym dniem).

17.2.4

Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się
i kończą się w następujących dniach terminach wskazanych w poniższej tabeli:

Numer Okresu

Pierwszy dzień danego Okresu

Ostatni dzień danego Okresu

Odsetkowego

Odsetkowego

Odsetkowego i Dzień płatności
Odsetek

1.

Dzień Emisji

10 lipca 2019 r.

2.

10 lipca 2019 r.

10 października 2019 r.

3.

10 października 2019 r.

10 stycznia 2020 r.

4.

10 stycznia 2020 r.

10 kwietnia 2020 r.

5.

10 kwietnia 2020 r.

10 lipca 2020 r.

6.

10 lipca 2020 r.

10 października 2020 r.

7.

10 października 2020 r.

10 stycznia 2021 r.

8.

10 stycznia 2021 r.

10 kwietnia 2021 r.

9.

10 kwietnia 2021 r.

10 lipca 2021 r.

10.

10 lipca 2021 r.

10 października 2021 r.
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17.2.5

11.

10 października 2021 r.

10 stycznia 2020 r.

12.

10 stycznia 2022 r.

10 kwietnia 2022 r.

13.

10 kwietnia 2022 r.

10 lipca 2022 r.

14.

10 lipca 2022 r.

10 października 2022 r.

Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem
świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku, Obligacje będą oprocentowane wg stopy
odsetek ustawowych.

17.3

Wysokość Odsetek
Oprocentowanie Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru:
O = N x Opr x (LD/365)
gdzie:
O

- oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy,

Opr

- oznacza Stopę Procentową (jak zdefiniowano poniżej),

N

- oznacza wartość nominalną jednej Obligacji,

LD

- oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku

wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu),
po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą
zaokrąglone w górę).
17.4

Ustalanie Stopy Procentowej
17.4.1

Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego stanowić będzie Stopa Bazowa (jak
zdefiniowano poniżej) powiększona o Marżę.

17.4.2

Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu
procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla
okresu 3-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) - lub inny wskaźnik
referencyjny, który aktualnie będzie obowiązywać - podana przez GPW Benchmark S.A. na
stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi.

17.4.3

Stopę Bazową ustala się na cztery Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego,
w którym ma obowiązywać dana stopa bazowa („Dzień Ustalenia Stopy Procentowej”).

17.4.4

W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie będzie dostępna w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej,
zostanie ona ustalona w oparciu o stopy procentowe dla depozytów 3-miesięcznych
wyrażonych w PLN, oferowane w tym czasie przez Banki Referencyjne pod warunkiem, że co
najmniej trzy Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe. W takim wypadku Stopa Bazowa
zostanie obliczona jako średnia arytmetyczna stóp podanych przez Banki Referencyjne, a gdy
będzie to konieczne – będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005 będzie
zaokrąglone w górę).

17.4.5

Jeżeli Stopa Procentowa nie będzie mogła być ustalona według opisanych wyżej zasad, wówczas
zostanie ustalona na podstawie ostatniej dostępnej Stopy Bazowej podanej przed Dniem
Ustalenia Stopy Procentowej przez GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub
innej stronie, która ją zastąpi.
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17.4.6

Wysokość Stopy Procentowej będzie ustalana a kwota Odsetek dla danego Okresu
Odsetkowego będzie obliczana przez Agenta Kalkulacyjnego.

17.4.7

Agent Kalkulacyjny w dniu ustalenia Stopy Procentowej zawiadomi Emitenta o wysokości Stopy
Procentowej i kwocie Odsetek dla danego Okresu Odsetkowego.

17.4.8

Agent Kalkulacyjny wgra tabelę odsetkową do systemu podmiotu prowadzącego Rynek ASO.

17.4.9

Swoje obowiązki Agent Kalkulacyjny będzie wykonywał w terminach przewidzianych przez
Warunki Emisji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

18.

Sposób wypłaty świadczeń z obligacji

18.1

Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych.

18.2

Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych.

18.3

Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu
Prowadzącego Rachunek Obligacji zgodnie z Regulacjami KDPW, Ustawą o ofercie oraz innymi
właściwymi przepisami. Płatności będą dokonywane na rzecz osób, będących posiadaczami Rachunków
Papierów Wartościowych, lub na rzecz osób uprawnionych z Obligacji zapisanych na Rachunku
Zbiorczym, na których zapisane są prawa z Obligacji w Dniu Ustalenia Praw.

18.4

Świadczenia z Obligacji nie będą wypłacane Obligatariuszowi w gotówce. Płatności będą uważane
za należycie dokonane z chwilą dokonania przeniesienia środków pieniężnych na rachunek
Obligatariusza.

18.5

W przypadkach okoliczności niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią spełnienie świadczeń
pieniężnych z Obligacji zgodnie z zasadami lub w terminach wynikających z Warunków Emisji
(w szczególności w przypadku zmian Regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną
dodatkowe dni wolne od pracy, wpływające na działalność KDPW), Emitent ustali inne Dni Ustalenia
Praw, w taki sposób, aby nowe terminy były w jak największym stopniu zbliżone do terminów, które
ulegną zmianie.

18.6

Z zastrzeżeniem art. 482 Kodeksu Cywilnego, Odsetki nie podlegają kapitalizacji z Należnością Główną.

19.

Dodatkowe obowiązki Emitenta

19.1

Emitent będzie publikował sprawozdania finansowe, zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami
dotyczącymi przekazywania raportów okresowych przez spółki, których Obligacje notowane są na Rynku
ASO Catalyst.

19.2

Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w pkt
15.5 Warunków Emisji.

20.

Przedawnienie
Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat.

21.

Prawo właściwe. Jurysdykcja
Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane
z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy.

22.

Zawiadomienia

22.1

Wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy, z zastrzeżeniem §19 Warunków Emisji,
będą składane Obligatariuszom poprzez publikację na stronie internetowej Emitenta www.aow.pl lub
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innej, która ją zastąpi i Raport Bieżący (o ile publikacja Raportu Bieżącego nie będzie sprzeczna
z przepisami dotyczącymi obowiązków informacyjnych Emitenta).
22.2

Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Obligatariuszy do Emitenta będą ważne o ile zostaną
podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres Emitenta.

23.

Zgromadzenie Obligatariuszy

23.1

Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy.

23.2

W wyniku uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy dopuszczalna jest zmiana wszystkich postanowień
Warunków Emisji.

23.3

Zasady zwoływania i odbywania Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach.

23.4

Zgromadzenie Obligatariuszy może odbywać się w miejscowości siedziby Emitenta lub w Warszawie.

24.

Postanowienia końcowe

24.1

W sprawach związanych z Obligacjami, Oferujący działająca działa wyłącznie jako pełnomocnik Emitenta
i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta
Odsetek oraz wykupu Obligacji, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji. Oferujący
nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta.

24.2

Emitent będzie przekazywał Oferującemu jako agentowi dokumentacyjnemu wydruki dokumentów,
informacji i komunikatów opublikowanych na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu Ustawy
o Obligacjach, stosownie do art. 16 Ustawy o obligacjach.

24.3

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Warunków Emisji okażą się być sprzeczne z Regulacjami
KDPW, pierwszeństwo przed stosowaniem postanowień Warunków Emisji w tym zakresie mają
odpowiednie Regulacje KDPW.

24.4

Zmiana Warunków Emisji może zostać dokonana w następstwie jednobrzmiących porozumień zawartych
przez Emitenta z każdym z Obligatariuszy.

24.5

Nie będzie stanowić zmiany Warunków Emisji sprostowanie przez Emitenta oczywistych omyłek.

25.

Załączniki

25.1

Załącznik nr 1 - wycena przedmiotu zabezpieczenia.
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5.5.

Warunki Emisji Obligacji M
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI SERII M AOW FAKTORING S.A.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI
SERII M
EMITOWANYCH PRZEZ AOW FAKTORING S.A.
Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE
1.

Definicje

1.1

„Administrator Zastawu” oznacza podmiot, z którym Emitent zawarł umowę, której przedmiotem jest
wykonywanie obowiązków administratora zastawu zgodnie z postanowieniami Ustawy o Zastawie
Rejestrowym, którym jest spółka pod firmą: Nartowski Trojanowska Adwokaci Spółka Partnerska z
siedzibą w Krakowie, adres: ul. Biskupia 20 lok. 2, 31-144 Kraków, wykonującą we własnym imieniu, ale
na rachunek Obligatariuszy, praw i obowiązków zastawnika wynikających z umowy Zastawu i przepisów
prawa;

1.2

„Administrator Zabezpieczenia” oznacza podmiot, z którym Emitent zawarł umowę, której
przedmiotem jest wykonywanie obowiązków administratora zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami
Ustawy o obligacjach, którą jest spółka pod firmą: Nartowski Trojanowska Adwokaci Spółka Partnerska z
siedzibą w Krakowie, adres: ul. Biskupia 20 lok. 2, 31-144 Kraków, wykonującą we własnym imieniu,
ale na rachunek Obligatariuszy, prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu składanego przez Emitenta
oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego;

1.3

„Agent Emisji”

oznacza agenta emisji, w rozumieniu art. 7a Ustawy o obrocie przy czym funkcja ta w

odniesieniu do Obligacji została powierzona Oferującemu;
1.4

„Agent Kalkulacyjny” oznacza Oferującego;

1.5

„Banki Referencyjne” oznacza Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
mBank S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.;

1.6

„BondSpot” oznacza spółkę pod firmą BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie;

1.7

„Cena Emisyjna” oznacza cenę nabycia jednej Obligacji określoną w pkt 6.2 Warunków Emisji;

1.8

„Depozyt” oznacza depozyt papierów wartościowy prowadzony przez KDPW zgodnie przepisami
Ustawy o obrocie, w którym rejestrowane są Obligacje;

1.9

„Dzień Emisji” oznacza dzień, w którym po raz pierwszy Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie;

1.10

„Dzień Płatności” oznacza każdy Dzień Płatności Odsetek, Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego
Wykupu;

1.11

„Dzień Płatności Odsetek” oznacza ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego lub Dzień
Wcześniejszego Wykupu;

1.12

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną;

1.13

„Dzień Ustalenia Praw” oznacza piąty Dzień Roboczy, przed Dniem Płatności świadczeń z tytułu
Obligacji, z wyjątkiem (i) złożenia przez Obligatariusza żądania natychmiastowego lub wcześniejszego
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wykupu Obligacji zgodnie z pkt 15 Warunków Emisji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień
złożenia żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu, (ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy
za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta, oraz (iii) połączenia Emitenta z
innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w
obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień
Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej
Emitenta;;
1.14

„Dzień Wcześniejszego Wykupu” oznacza dzień, o którym mowa w pkt 14.2 Warunków Emisji;

1.15

„Dzień Wykupu” oznacza dzień, w jakim Emitent zobowiązany jest spełnić świadczenia związane
z wykupem Obligacji, określone w §14 Warunków Emisji;

1.16

„Emitent” oznacza spółkę pod firmą AOW Faktoring S.A. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Traugutta
16B, 42-215 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000406764, posiadającym numer NIP: 5730022666, REGON: 150923406,
o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł;

1.17

„GPW” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;

1.18

„KDPW” oznacza spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą
w Warszawie;

1.19

„Klient Instytucjonalny” oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt. 39b) lit. a) – h) Ustawy o
Obrocie;

1.20

„Klient Indywidualny” oznacza podmiot nie będący Klientem Instytucjonalnym;

1.21

„Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity 2018 r.,
poz. 1025 ze zm.)

1.22

„Kodeks Postępowania Cywilnego” oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.);

1.23

„Koszty Emisji” oznacza wszelkie opłaty, prowizje i koszty z tytułu przygotowania i przeprowadzenia
emisji Obligacji, w tym wynagrodzenie Oferującego, koszty prawne i opłaty na rzecz instytucji rynku
kapitałowego;

1.24

„Kwota Odsetek” oznacza kwotę odsetek należną Obligatariuszom od Emitenta z tytułu Obligacji
obliczaną i wypłacaną zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji;

1.25

„Marża” oznacza 5,00 punktów procentowych;

1.26

„Należność Główna” oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji;

1.27

„NSZ” posiada znaczenie określone w pkt 11.4 Warunków Emisji;

1.28

„Obligacje” oznacza obligacje serii M Emitenta, będące piątymi obligacjami emitowanymi w ramach II
Programu Emisji;

1.29

„Obligatariusz” oznacza posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane
są Obligacje lub osobę wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego
rachunku jako osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym;

1.30

„Odsetki”, „Oprocentowanie” oznacza świadczenie, o którym mowa w §17 niniejszych Warunków
Emisji;

1.31

„Oferujący” oznacza Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;
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1.32

„Podmiot Prowadzący Rachunek” oznacza posiadacza Rachunku Zbiorczego lub podmiot prowadzący
Rachunek Papierów Wartościowych, na którym zarejestrowane są Obligacje;

1.33

„Podstawa Wcześniejszego Wykupu” oznacza każde ze zdarzeń określone w pkt 15.5 Warunków Emisji;

1.34

„II Program Emisji” oznacza II Program Emisji Obligacji Emitenta na kwotę 50.000.000,00 zł z terminem
realizacji do 31 grudnia 2021 r., w ramach którego na dzień sporządzenia Warunków Emisji istnieją
obligacje o wartości nominalnej 18.248.900 zł;

1.35

„Propozycja Nabycia” oznacza składaną przez Emitenta propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w
art. 10 Ustawy o Obligacjach;

1.36

„Premia” oznacza kwotę płatną dodatkowo (ponad Odsetki) przez Emitenta Obligatariuszom Obligacji
w przypadku przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z §16 Warunków Emisji (Wcześniejszy Wykup
na żądanie Emitenta), przy czym Premia wynosić będzie 1% wartości nominalnej wykupywanych w trym
trybie Obligacji;

1.37

„Rachunek Obligacji” oznacza Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy;

1.38

„Rachunek Papierów Wartościowych” oznacza rachunek papierów wartościowych, o którym mowa w
art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie;

1.39

„Rachunek Zastrzeżony” oznacza rachunek bankowy typu escrow prowadzony na podstawie
trójstronnej umowy pomiędzy Emitentem, Administratorem Zastawu a bankiem;

1.40

„Rachunek Zbiorczy” oznacza rachunek zbiorczy, o którym mowa w art. 8a Ustawy o obrocie;

1.41

„Raport Bieżący” oznacza raport bieżący, o którym mowa w Załączniku Nr 4 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu;

1.42

„Regulacje KDPW” oznacza obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte
przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego,
w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Szczegółowe zasady
działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;

1.43

„Rynek ASO Catalyst” oznacza alternatywny system obrotu obligacjami prowadzony przez BondSpot lub
GPW lub ich następców prawnych;

1.44

„Szczegółowe Zasady Działania KDPW” oznacza Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych;

1.45

„Ustawa o obligacjach” oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r., poz. 483 ze zm.);

1.46

„Ustawa o obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.);

1.47

„Ustawa o ofercie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.);

1.48

„Ustawa o Zastawie Rejestrowym” oznacza ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów (Dz.U. z 2018 r., poz. 2017);

1.49

„Walne Zgromadzenie” oznacza walne zgromadzenie Emitenta;

1.50

„Warunki Emisji” oznacza niniejszy dokument tj. warunki emisji Obligacji;

1.51

„WPZ” posiada znaczenie nadane w pkt 11.7 Warunków Emisji;
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1.52

„Zadłużenie Finansowe” oznacza wszelkie zobowiązania do zapłaty lub zwrotu środków pieniężnych
z tytułu:
i.

pożyczonych środków (pożyczka lub kredyt),

j.

kwot zgromadzonych w drodze dyskontowania weksli lub emisji,

k.

obligacji, weksli, skryptów dłużnych lub podobnych instrumentów,

l.

wyceny transakcji instrumentami pochodnymi, przy czym dla potrzeb określenia wartości
zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnych brana będzie wartość ujemna,

m.

zobowiązań leasingowych;

n.

akcji podlegających umorzeniu;

o.

zobowiązań z tytułu regresu w związku z gwarancją,

p.

ubezpieczeniem, zwolnieniem z odpowiedzialności, akredytywy typu standby, akredytywą
dokumentową lub innym tego typu instrumentem;

1.53

„Zastaw” oznacza zastaw ustanowiony na zabezpieczenie obligacji emitowanych w ramach II Programu
Emisji (w tym Obligacji), o którym mowa w § 12.2 Warunków Emisji.

1.54

„Zbiór” posiada znaczenie nadane mu w ust. 12.3 Warunków Emisji.

1.55

„Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane i przeprowadzane
zgodnie z Ustawą o Obligacjach.

2.

Status prawny obligacji

2.1

Każda Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii, nie posiadającym formy
dokumentu, rejestrowanym w Depozycie, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem
Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń pieniężnych szczegółowo
określonych w Warunkach Emisji, w sposób i terminach tam określonych.

2.2

Prawa z Obligacji powstaną po zarejestrowaniu Obligacji w Depozycie, z chwilą dokonania
po raz pierwszy zapisu Obligacji na Rachunku Papierów Wartościowych lub na Rachunku Zbiorczym i
będą przysługiwać osobom będącym posiadaczami Rachunku Papierów Wartościowych oraz osobom
wskazanym przez posiadacza Rachunku Zbiorczego jako osoby uprawnione z Obligacji.

3.

Podstawa prawna emisji

3.1

Ustawa o obligacjach,

3.2

Uchwała Nr 7 z dnia 03 marca 2016 r. Rady Nadzorczej AOW Faktoring S.A. w sprawie wyrażenia zgody
na II Program Emisji Obligacji;

3.3

Uchwała nr 1 Zarządu AOW Faktoring S.A. z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie II Programu Emisji Obligacji;

3.4

Uchwała nr 1 Zarządu AOW Faktoring nr z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii M
w ramach II Programu Emisji.

4.

Seria Obligacji
Obligacje emitowane są w serii oznaczonej literą M.

5.

Cel emisji
Środki z emisji, po pokryciu Kosztów Emisji, zostaną przeznaczone przez Emitenta na pozyskanie
środków obrotowych na bieżącą działalność polegającą na zakupie niewymagalnych wierzytelności w
ramach zawieranych umów faktoringowych, pośrednio również poprzez refinansowanie całości lub
części salda obligacji serii I.

6.

Wartość nominalna i Cena Emisyjna
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6.1

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 (sto) złotych.

6.2

Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 100,00 (sto) złotych.

7.

Wielkość Emisji
W ramach Emisji emitowanych jest do 50.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 5 000 000 (pięć
milionów) złotych.

8.

Próg emisji
Emitent nie określił progu emisji.

9.

Tryb Emisji i rejestracja Obligacji w Depozycie

9.1

Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach.

9.2

Obligacje zostaną zapisane w Ewidencji prowadzonej przez Agenta Emisji, a następnie zarejestrowane w
Depozycie.

10.

Zbywalność Obligacji i ASO Catalyst

10.1

Obligacje są zbywalne bez żadnych ograniczeń.

10.2

Przenoszenie praw z Obligacji będzie następować zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie i Regulacjami
KDPW.

10.3

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst.

11.

Forma, zakres i przedmiot zabezpieczenia

11.1

Zabezpieczeniem wierzytelności pieniężnych przysługujących Obligatariuszom w stosunku do Emitenta
z Obligacji będzie zastaw rejestrowy, o którym mowa pkt 11.2. Warunków Emisji.

11.2

Zabezpieczeniem wszystkich obligacji wyemitowanych już w ramach II Programu Emisji będzie zastaw
rejestrowy wpisany do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr
2353566 („Zastaw”).

11.3

Przedmiot Zastawu stanowi zbiór praw o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą („Zbiór”),
obejmujący wierzytelności istniejące oraz przyszłe („Wierzytelności”), stanowiący cały portfel
faktoringowy posiadany przez Emitenta w tym obejmujący:
11.3.1

wierzytelności przysługujące Emitentowi oraz wierzytelności które będą przysługiwały
Emitentowi w przyszłości wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta, jako faktora,
od faktorantów w ramach umów faktoringu, spełniające warunki określone w umowie zastawu
rejestrowego, w tym bezsporne, których istnienie zostało potwierdzone przez dłużników,
wobec

dłużników,

posiadających

ustanowiony

limit

finansowania,

nabycie

których

sfinansowane zostało przez Emitenta w granicach tego limitu;
11.3.2

wierzytelności regresowe przysługujące Emitentowi wobec faktorantów z tytuły umów
faktoringu spełniające warunki określone w umowie zastawu rejestrowego.

11.4

Najwyższa suma zabezpieczenia oznaczona w umowie zastawu rejestrowego wynosi 150% wartości
nominalnej wszystkich aktualnie istniejących obligacji, wyemitowanych w ramach II Programu Emisji
(„NSZ”). NSZ będzie każdorazowo modyfikowana w przypadku emisji kolejnych serii obligacji w ramach II
Programu Emisji lub w przypadku wykupu obligacji wyemitowanych w ramach II Programu Emisji.

11.5

Zmiana w rejestrze zastawów związana z emisją Obligacji, polegająca na podwyższeniu najwyższej sumy
zabezpieczenia do kwoty równej 150% aktualnie istniejących obligacji wyemitowanych w ramach II
Programu Emisji łącznie z Obligacjami zostanie wpisana do dnia 1 marca 2020 r. Dzień ten uznaje się, za
datę ustanowienia zabezpieczenia.
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11.6

Wartość przedmiotu zabezpieczenia („WPZ”) stanowi nominalna wartość wierzytelności należących
do Zbioru, których termin wymagalności nie nadszedł lub których termin wymagalności upłynął nie
wcześniej niż 30 dni przed dniem ich wyceny. WPZ na dzień 31 lipca 2019 r. wyniosła 32 254 074,28 zł.

11.7

Wycena przedmiotu zabezpieczenia sporządzona została przez Jerzego Cisowskiego - Biegłego
Rewidenta, który dysponuje odpowiednim doświadczeniem pozwalającym na rzetelne przygotowanie
takiej wyceny (uzasadnienie wyboru podmiotu dokonującego wyceny). Podmiot dokonujący wyceny
opisany powyżej spełnia wymogi określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

11.8

W przypadku, gdy WPZ ustalona na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego, spadnie poniżej
NSZ, Emitent ma obowiązek w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia takiej sytuacji wprowadzić do Zbioru
nowe wierzytelności lub zasilić Rachunek Zastrzeżony w ten sposób, aby suma WPZ oraz środków
zdeponowanych na ww. rachunku nie była niższa niż NSZ.

11.9

Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku Zastrzeżonym mogą zostać wykorzystanie tylko i wyłącznie:
11.9.1

przez Emitenta na dowolny cel, gdy WPZ nie będzie niższy niż NSZ;

11.9.2

przez Emitenta na przedterminowy wykup Obligacji, niezależnie od wysokości WPZ;

11.9.3

przez Emitenta na zakup nowych wierzytelności, jako faktora, od faktorantów w ramach umów
faktoringu, w celu uzupełnienia Zbioru, jeżeli suma WPZ powiększona o saldo Rachunku
Zastrzeżonego jest co najmniej równa NSZ;

11.9.4

przez Administratora Zastawu na wypłatę świadczeń z tytułu Obligacji lub przedterminowy
wykup Obligacji, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta
zobowiązań z tytułu Obligacji lub wystąpienia przypadku naruszenia.

11.10 Dopuszcza się aby Zastaw, zabezpieczał wierzytelności z tytułu obligacji emitowanych w ramach
kolejnych programów emisji obligacji (innych niż II Program Emisji) lub kolejnych emisji obligacji,
z zachowaniem postanowień zawartych w Warunkach Emisji dotyczących relacji WPZ oraz NSZ,
a w szczególności przed wygaśnięciem wszystkich wierzytelności z tytułu obligacji emitowanych w
ramach II Programu Emisji.
11.11 Administrator Zastawu ma prawo do badania dokumentów dotyczących Wierzytelności, a Emitent
ma obowiązek przekazywania Administratora Zastawu raportów dotyczących stanu Zbioru. W przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań z tytułu Obligacji Emitent jest
zobowiązany przekazać Administratorowi Zastawu w terminie 14 dni:
11.11.1 zestawienie Wierzytelności objętych Zbiorem na dzień, w którym Emitent nie wykonał
zobowiązania z tytułu Obligacji;
11.11.2 zestawienie dokumentów dotyczących tych Wierzytelności oraz dokumenty dotyczące tych
Wierzytelności.
11.12 Emitent ma obowiązek:
11.12.1 w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia ustalenia WPZ (rozumianego jako ostatni dzień
każdego miesiąca kalendarzowego), opublikować na swojej stronie internetowej wartość
aktualnego WPZ i NSZ;
11.12.2 w terminie 14 (czternaście) dni od dnia ustalenia WPZ (rozumianego jako ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego) przekazać Administratorowi Zastawu w formie pisemnego
oświadczenia zarządu Emitenta (zgodnie z reprezentacją) informację o WPZ według wyceny na
ostatni dzień każdego miesiąca;
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11.12.3 w terminie 5 (pięć) miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego dostarczenia
Oferującemu i Administratorowi Zastawu zbadanego przez niezależnego biegłego rewidenta
sprawozdania finansowego Emitenta za dany rok obroty, na podstawie którego WPZ będzie
mogła zostać jednoznacznie ustalona.
11.13 W przypadku jeśli WPZ będzie mniejsze od NSZ, Emitent w tożsamym terminie poinformuje w sposób
określony w pkt. 11.10 powyżej czy w ciągu 14 dni od dnia ustalenia WPZ po wprowadzeniu nowych
wierzytelności do Zbioru lub zasileniu Rachunku Zastrzeżonego, WPZ wraz z sumą zdeponowanych
środków na Rachunku Zastrzeżonym przekroczyła NSZ.
12.

Poddanie się egzekucji
Emitent przed Dniem Emisji podda się egzekucji w zakresie obowiązku zapłaty zobowiązań pieniężnych
z Obligacji, poprzez złożenie oświadczenia na rzecz Administratora Zabezpieczenia, w formie aktu
notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego
obejmującego obowiązek zapłaty sumy pieniężnej w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań z tytułu Obligacji do kwoty 150 % wartości nominalnej Obligacji mających zostać
przydzielone.

13.

Świadczenia Emitenta

13.1

Emitent, na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, zobowiązuje się do spełnienia
następujących świadczeń:
13.1.1

wykupu Obligacji zgodnie z § 14 Warunków Emisji,

13.1.2

zapłaty Odsetek zgodnie z § 17 Warunków Emisji,

13.1.3

zapłaty Premii w przypadku skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta,
zgodnie z § 16 Warunków Emisji.

13.2

Emitent będzie dokonywał świadczeń, o których mowa powyżej, na rzecz każdego Obligatariusza
zgodnie z Regulacjami KDPW.

14.

Wykup Obligacji

14.1

Wykup Obligacji nastąpi w dniu 5 września 2021 r. („Dzień Wykupu”), z zastrzeżeniem pkt 14.2 i 14.3
poniżej.

14.2

Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z §15 - § 16, w którym Obligacje staną się
wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”):
14.2.1 na żądanie Obligatariusza lub
14.2.2 w drodze realizacji przez Emitenta prawa do wcześniejszego wykupu.

14.3

Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem
Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym odpowiednio po Dniu
Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu.

14.4

Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez
Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Należności Głównej, powiększonej o odsetki
wyliczone zgodnie z §17 Warunków Emisji oraz o Premię w przypadku wcześniejszego wykupu na
żądanie Emitenta.

14.5

Niezależnie od postanowień powyższych:
14.5.1

w razie likwidacji Emitenta wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi
z dniem otwarcia likwidacji;
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14.5.2

w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy
prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił
w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień
do ich emitowania.

14.6

Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu.

14.7

Wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW oraz
podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji, na których zapisane będą Obligacje.

15.

Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariusza

15.1

Każdy Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza
Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych poniżej.

15.2

Pisemne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać doręczone przez Obligatariusza
na adres Emitenta i podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza,
na którym będą zapisane Obligacje.

15.3

Emitent ma prawo żądać przedstawienia świadectwa depozytowego lub innego dokumentu
potwierdzającego fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego
wykupu.

15.4

W przypadku, gdy:
15.4.1

Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań
wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu
wykupowi.

15.4.2

Emitenta będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części,
zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni, Obligatariusz może żądać wykupu
Obligacji.

15.4.3

Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje
podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi.

15.4.4

Wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych w pkt 15.5 Warunków Emisji (Podstawy
Wcześniejszego Wykupu), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez
Obligatariusza Obligacji, w terminie od dnia wystąpienia takiego zdarzenia do upływu 30 dni
od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Podstawy Wcześniejszego
Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni
od dnia złożenia żądania.

15.5

Wystąpienie któregokolwiek z opisanych niżej zdarzeń w okresie do dnia spełnienia wszystkich
świadczeń z Obligacji stanowi Podstawę Wcześniejszego Wykupu:
15.5.1

podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia o likwidacji Emitenta lub podjęta zostanie
decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę;

15.5.2

Emitent w trakcie roku obrotowego dokona transakcji, w ramach pojedynczej transakcji lub
kilku powiązanych lub kilku niepowiązanych transakcjach, zbycia lub rozporządzenia
jakąkolwiek częścią swojego majątku, o wartości przekraczającej łącznie 1 mln zł, na warunkach
rażąco odbiegających od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, na niekorzyść
Emitenta, a zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie
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(zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości
rynkowej;
15.5.3

Emitent wypłaci za dany rok obrotowy dywidendę w wysokości wyższej niż 25% zysku netto
wypracowanego w tym roku obrotowym bez pisemnej zgody wszystkich Obligatariuszy;

15.5.4

łączna wartość zadłużenia o charakterze odsetkowym, w tym w szczególności wartość kredytów
i pożyczek oprocentowanych, emisji obligacji, emisji weksli oraz innych papierów dłużnych
na dzień bilansowy półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych przekroczy czterokrotność
wartości kapitałów własnych Emitenta;

15.5.5

dojdzie do naruszenia innych Zadłużeń Finansowych Emitenta, tj.:
15.5.5.1 Emitent nie dokona płatności, w terminie wymagalności, z tytułu zobowiązań
finansowych na łączną lub pojedynczą kwotę przekraczającą 10 % kapitałów
własnych wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym lub
przejrzanym

półrocznym

(w

zależności,

które

będzie

bardziej

aktualne),

sprawozdaniu finansowym Emitenta lub
15.5.5.2 w wyniku zaistnienia przypadku opisanego w pkt 15.5.5.1 zobowiązania finansowe
Emitenta na łączną lub pojedynczą kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych
wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym lub
przejrzanym

półrocznym

(w

zależności,

które

będzie

bardziej

aktualne),

sprawozdaniu finansowym Emitenta staną się wymagalne i płatne przed pierwotnym
okresem wymagalności
i naruszenie takie nie zostanie naprawione w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia jego wystąpienia;
15.5.6

Zastaw zostanie wykreślony z rejestru zastawów;

15.5.7

WPZ spadnie poniżej NSZ i Emitent w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia takiej sytuacji
nie wprowadzi do Zbioru nowych wierzytelności ani nie zasili Rachunku Zastrzeżonego w ten
sposób aby suma WPZ oraz środków zdeponowanych na Rachunku Zastrzeżonym nie była
niższa niż NSZ.

16.

Opcja wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta

16.1

Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu wszystkich lub określonej liczby Obligacji,
na zasadach określonych w Regulacjach KDPW, najwcześniej na koniec czwartego Okresu Odsetkowego,
na następujących zasadach:
16.1.1

Wcześniejszy wykup może być dokonany w Dniach Płatności Odsetek;

16.1.2

Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując
w takim zawiadomieniu dzień, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji,
tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu;

16.1.3

Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż
po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa
wcześniejszego wykupu.

16.1.4

W przypadku skorzystania z opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie, Emitent zobowiązany
będzie do zapłaty Premii.

17.

Odsetki od Obligacji (oprocentowanie)

17.1

Płatność Odsetek
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17.1.1

Obligacje są oprocentowane począwszy od Dania Emisji (z wyłączeniem tego dnia).

17.1.2

Odsetki będą płatne z dołu, w Dniach Płatności Odsetek.

17.1.3

Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się
do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności
Odsetek.

17.2

Naliczanie odsetek
17.2.1

Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy
(zdefiniowany poniżej).

17.2.2

Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od dnia przydziału (z wyłączeniem tego dnia) do:
17.2.2.1 Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo
17.2.2.2 Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem).

17.2.3

Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia). Każdy
kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu
Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie
z tym dniem).

17.2.4

Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się
i kończą się w następujących dniach terminach wskazanych w poniższej tabeli:

Numer Okresu

Pierwszy dzień danego Okresu

Ostatni dzień danego Okresu

Odsetkowego

Odsetkowego

Odsetkowego i Dzień płatności
Odsetek

17.2.5

15.

Dzień Emisji

5 grudnia 2019 r.

16.

5 grudnia 2019 r.

5 marca 2020 r.

17.

5 marca 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

18.

5 czerwca 2020 r.

5 września 2020 r.

19.

5 września 2020 r.

5 grudnia 2020 r.

20.

5 grudnia 2020 r.

5 marca 2021 r.

21.

5 marca 2021 r.

5 czerwca 2021 r.

22.

5 czerwca 2021 r.

5 września 2021 r.

Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem
świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku, Obligacje będą oprocentowane wg stopy
odsetek ustawowych.

17.3

Wysokość Odsetek
Oprocentowanie Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru:
O = N x Opr x (LD/365)
gdzie:
O

- oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy,

Opr

- oznacza Stopę Procentową (jak zdefiniowano poniżej),
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N

- oznacza wartość nominalną jednej Obligacji,

LD

- oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku

wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu),
po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą
zaokrąglone w górę).
17.4

Ustalanie Stopy Procentowej
17.4.1

Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego stanowić będzie Stopa Bazowa (jak
zdefiniowano poniżej) powiększona o Marżę.

17.4.2

Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu
procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla
okresu 3-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) - lub inny wskaźnik
referencyjny, który aktualnie będzie obowiązywać - podana przez GPW Benchmark S.A. na
stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi.

17.4.3

Stopę Bazową ustala się na cztery Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego,
w którym ma obowiązywać dana stopa bazowa („Dzień Ustalenia Stopy Procentowej”).

17.4.4

W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie będzie dostępna w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej,
zostanie ona ustalona w oparciu o stopy procentowe dla depozytów 3-miesięcznych
wyrażonych w PLN, oferowane w tym czasie przez Banki Referencyjne pod warunkiem, że co
najmniej trzy Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe. W takim wypadku Stopa Bazowa
zostanie obliczona jako średnia arytmetyczna stóp podanych przez Banki Referencyjne, a gdy
będzie to konieczne – będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005 będzie
zaokrąglone w górę).

17.4.5

Jeżeli Stopa Procentowa nie będzie mogła być ustalona według opisanych wyżej zasad, wówczas
zostanie ustalona na podstawie ostatniej dostępnej Stopy Bazowej podanej przed Dniem
Ustalenia Stopy Procentowej przez GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub
innej stronie, która ją zastąpi.

17.4.6

Wysokość Stopy Procentowej będzie ustalana a kwota Odsetek dla danego Okresu
Odsetkowego będzie obliczana przez Agenta Kalkulacyjnego.

17.4.7

Agent Kalkulacyjny w dniu ustalenia Stopy Procentowej zawiadomi Emitenta o wysokości Stopy
Procentowej i kwocie Odsetek dla danego Okresu Odsetkowego.

17.4.8

Agent Kalkulacyjny wgra tabelę odsetkową do systemu podmiotu prowadzącego Rynek ASO.

17.4.9

Swoje obowiązki Agent Kalkulacyjny będzie wykonywał w terminach przewidzianych przez
Warunki Emisji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

18.

Sposób wypłaty świadczeń z obligacji

18.1

Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych.

18.2

Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych.

18.3

Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu
Prowadzącego Rachunek Obligacji zgodnie z Regulacjami KDPW, Ustawą o ofercie oraz innymi
właściwymi przepisami. Płatności będą dokonywane na rzecz osób, będących posiadaczami Rachunków
Papierów Wartościowych, lub na rzecz osób uprawnionych z Obligacji zapisanych na Rachunku
Zbiorczym, na których zapisane są prawa z Obligacji w Dniu Ustalenia Praw.
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18.4

Świadczenia z Obligacji nie będą wypłacane Obligatariuszowi w gotówce. Płatności będą uważane
za należycie dokonane z chwilą dokonania przeniesienia środków pieniężnych na rachunek
Obligatariusza.

18.5

W przypadkach okoliczności niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią spełnienie świadczeń
pieniężnych z Obligacji zgodnie z zasadami lub w terminach wynikających z Warunków Emisji
(w szczególności w przypadku zmian Regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną
dodatkowe dni wolne od pracy, wpływające na działalność KDPW), Emitent ustali inne Dni Ustalenia
Praw, w taki sposób, aby nowe terminy były w jak największym stopniu zbliżone do terminów, które
ulegną zmianie.

18.6

Z zastrzeżeniem art. 482 Kodeksu Cywilnego, Odsetki nie podlegają kapitalizacji z Należnością Główną.

19.

Dodatkowe obowiązki Emitenta

19.1

Emitent będzie publikował sprawozdania finansowe, zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami
dotyczącymi przekazywania raportów okresowych przez spółki, których Obligacje notowane są na Rynku
ASO Catalyst.

19.2

Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w pkt
15.5 Warunków Emisji.

20.

Przedawnienie
Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat.

21.

Prawo właściwe. Jurysdykcja
Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane
z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy.

22.

Zawiadomienia

22.1

Wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy, z zastrzeżeniem §19 Warunków Emisji,
będą składane Obligatariuszom poprzez publikację na stronie internetowej Emitenta www.aow.pl lub
innej, która ją zastąpi i Raport Bieżący (o ile publikacja Raportu Bieżącego nie będzie sprzeczna
z przepisami dotyczącymi obowiązków informacyjnych Emitenta).

22.2

Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Obligatariuszy do Emitenta będą ważne o ile zostaną
podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres Emitenta.

23.

Zgromadzenie Obligatariuszy

23.1

Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy.

23.2

W wyniku uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy dopuszczalna jest zmiana wszystkich postanowień
Warunków Emisji.

23.3

Zasady zwoływania i odbywania Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach.

23.4

Zgromadzenie Obligatariuszy może odbywać się w miejscowości siedziby Emitenta lub w Warszawie.

24.

Postanowienia końcowe

24.1

W sprawach związanych z Obligacjami, Oferujący działająca działa wyłącznie jako pełnomocnik Emitenta
i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta
Odsetek oraz wykupu Obligacji, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji. Oferujący
nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta.

75 | S t r o n a

24.2

Emitent będzie przekazywał Oferującemu jako agentowi dokumentacyjnemu wydruki dokumentów,
informacji i komunikatów opublikowanych na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu Ustawy
o Obligacjach, stosownie do art. 16 Ustawy o obligacjach.

24.3

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Warunków Emisji okażą się być sprzeczne z Regulacjami
KDPW, pierwszeństwo przed stosowaniem postanowień Warunków Emisji w tym zakresie mają
odpowiednie Regulacje KDPW.

24.4

Zmiana Warunków Emisji może zostać dokonana w następstwie jednobrzmiących porozumień zawartych
przez Emitenta z każdym z Obligatariuszy.

24.5

Nie będzie stanowić zmiany Warunków Emisji sprostowanie przez Emitenta oczywistych omyłek.

25.

Załączniki

25.1

Załącznik nr 1 - wycena przedmiotu zabezpieczenia.
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5.6.

Wyceny przedmiotu zabezpieczenia
Sporządzona na dzień 31 lipca 2019 roku
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Sporządzona na dzień 28 lutego 2019 roku
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5.7.

Umowa z Administratorem zastawu
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Obligacje serii L
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Obligacje serii M
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5.8.

Oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Obligacje serii L
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Obligacje serii M
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5.9.

Definicje i objaśnienia skrótów
oznacza podmiot, z którym Emitent zawarł umowę, której przedmiotem jest
wykonywanie obowiązków administratora zastawu zgodnie z postanowieniami
ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, którym jest spółka pod firmą:

Administrator Zastawu

Nartowski Trojanowska Adwokaci Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, adres: ul.
Biskupia 20 lok. 2, 31-144 Kraków, wykonującą we własnym imieniu, ale na rachunek
Obligatariuszy, praw i obowiązków zastawnika wynikających z umowy Zastawu i
przepisów prawa;

BondSpot

oznacza spółkę pod firmą BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie;

Cena Emisyjna

oznacza cenę nabycia jednej obligacji serii L lub M równą 100 zł (sto złotych)
rozumie się przez to podmiot dopuszczony do działania na rynku rozumianym jako

Członek ASO

alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie,
organizowany przez BondSpot S.A.;
oznacza depozyt papierów wartościowy prowadzony przez KDPW zgodnie z

Depozyt

przepisami Ustawy o Obrocie, w którym na podstawie umowy zawartej przez
Emitenta z KDPW rejestrowane są Obligacje;

Dzień Emisji
Dzień Płatności
Dzień Płatności Odsetek
Dzień Roboczy

oznacza w stosunku do dowolnej Obligacji dzień, w którym po raz pierwszy prawa z
takiej Obligacji zostaną zarejestrowane w Depozycie;
oznacza każdy Dzień Płatności Odsetek, Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego
Wykupu;
oznacza ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego lub Dzień Wcześniejszego
Wykupu;
oznacza każdy dzień, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną;
oznacza: szósty Dzień Roboczy przed danym Dniem Płatności lub odpowiedni dzień,

Dzień Ustalenia Praw

który zgodnie z aktualnymi regulacjami KDPW jest uważany jako dzień, w którym
zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób
uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji;

Dzień Ustalenia Stopy
Procentowej
Dzień Wcześniejszego
Wykupu

oznacza, o ile aktualnie obowiązujące regulacje KDPW lub GPW nie stanowią inaczej,
czwarty Dzień Roboczy przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego
zostanie ustalona stopa procentowa.
oznacza dzień, o którym mowa w § 14.2 Warunków Emisji;

Dzień Wykupu

oznacza dzień, o którym mowa w § 14 Warunków Emisji;

Emisja

oznacza emisję Obligacji;
oznacza spółkę pod firmą AOW Faktoring S.A. z siedzibą w Częstochowie przy ul.
Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Emitent

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000406764, posiadającym numer NIP: 5730022666, REGON: 150923406

GPW

oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;

KDPW

oznacza spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą

119 | S t r o n a

w Warszawie;
KNF

oznacza Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie

Marża

oznacza 4,70 punktów procentowych

Należność Główna

oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji;

Obligacje

Oznacza odpowiednio Obligacje serii L lub Obligacje serii M
32.489 (trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) obligacji serii L o

Obligacje serii L

wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto złotych) PLN każda i łącznej wartości
nominalnej 3.248.900,00 (trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy
dziewięćset) złotych,
50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji zabezpieczonych, odsetkowych na okaziciela

Obligacje serii M

serii M, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto złotych) PLN każda i łącznej
wartości nominalnej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,
oznacza posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są

Obligatariusz

Obligacje lub osobę wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez
posiadacza tego rachunku jako osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na takim
Rachunku Zbiorczym

Odsetki,
Oprocentowanie

oznacza świadczenie, o którym mowa w § 17 Warunków Emisji;
oznacza okres od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do pierwszego Dnia Płatności
Odsetek (włącznie) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia

Okres Odsetkowy

Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) do następnego Dnia Płatności Odsetek
(włącznie), z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na
podstawie pkt 15 ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość.

Podmiot Prowadzący

oznacza posiadacza Rachunku Zbiorczego lub podmiot prowadzący Rachunek

Rachunek Obligacji

Papierów Wartościowych, na którym zarejestrowane są Obligacje

Podstawa
Wcześniejszego

oznacza każde ze zdarzeń określone w § 15 ust. 5 Warunków Emisji;

Wykupu
oznacza II Program Emisji Obligacji Emitenta na kwotę 50.000.000 zł z terminem
II Program emisji

realizacji do 31.12.2021 r., w ramach którego Emitent na dzień sporządzenia Noty
Informacyjnej wyemitował obligacje serii I, J, K, L i M.
oznacza obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte
przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo-

Regulacje KDPW

rozliczeniowego, w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych i Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych;

Regulaminu ASO

oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym

BondSpot

Uchwałą Nr 86/O/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 13 kwietnia 2017 r. (z późn. zm.)

Regulamin ASO GPW

oznacza regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr
147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca
2007 r. (z późn. zm.)
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Rozporządzenie MAR,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16

Rozporządzenia

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na

596/2014

rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Tekst mający
znaczenie dla EOG
oznacza rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1129 z dnia 14

Rozporządzenie

czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą

prospektowe

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE

Rynek ASO Catalyst

oznacza alternatywny system obrotu obligacjami prowadzony przez BondSpot lub
GPW lub ich następców prawnych;

Stopa Bazowa

ma znaczenie nadane w pkt. 17.4.2 Warunków Emisji;

Stopa Procentowa

oznacza Stopę Bazową powiększona o Marżę.

Szczegółowe Zasady

oznacza

Działania KDPW

Wartościowych;

Ustawa o Obligacjach
Ustawa o Obrocie

Szczegółowe

Zasady

Działania

Krajowego

Depozytu

Papierów

oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.
483.);
oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.:
Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.);
oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Ustawa o Ofercie

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm);

Warunki Emisji
WIBOR

Oznaczają odpowiednio warunki emisji Obligacji serii L lub obligacji serii M, których
treść stanowi Załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej
oznacza Warsaw Interbank Offer Rate - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają
pożyczek innym bankom
oznacza zastaw ustanowiony na zabezpieczenie obligacji emitowanych w ramach II

Zastaw

Programu Emisji (w tym Obligacji serii L i M), o którym mowa w § 11 Warunków
Emisji.
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