
NOTA INFORMACYJNA 

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie 

 

 
 

sporządzona na potrzeby wprowadzenia zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii G do obrotu na 

Catalyst prowadzony jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 

 

 

Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 

dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na 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 Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub 

przepisami prawa. 

 

 

 

AUTORYZOWANY DORADCA 

 

Warszawa, dnia 25 maja 2016 roku 
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Oświadczenie Emitenta 

 

Działając w imieniu Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczam, iż według mojej 

najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte 

w niniejszej nocie informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie 

pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie i wycenę instrumentów 

finansowych wprowadzonych do obrotu, a także opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane 

z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 

 

  

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

 

Działając w imieniu EBC Solicitors S.A. oświadczam, że niniejsza 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 roku (z późn. zm.) oraz, że według mojej najlepszej wiedzy 

i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w nocie 

informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w nocie informacyjnej 

nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów 

finansowych wprowadzanych do obrotu, a także, że nota informacyjna opisuje rzetelnie czynniki 

ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 
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Wstęp 

 

Nota informacyjna 

 

Informacje o Emitencie 

 

Firma: Kancelaria Medius  

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Kraków 

Adres: ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków 

Tel./ fax: +48 12 265 15 76 

Internet: www.kancelariamedius.pl 

E-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl 

KRS: 0000397680 

REGON: 121850740 

NIP:  679-30-70-026 

 

Informacje o Autoryzowanym Doradcy 

 

Firma: EBC Solicitors  

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa 

tel.: + 48 22 419 20 70 

faks: + 48 22 419 20 69 

Internet: www.ebcsolicitors.pl 

E-mail: ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl 

KRS: 0000396780 

REGON: 140778886 

NIP: 525-23-82-713 
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1. Cel emisji obligacji 

 

Celem emisji Obligacji serii G było pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz 

sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności. 

 

2. Rodzaj dłużnych instrumentów finansowych 

 

Obligacje serii G są obligacjami na okaziciela, obligacje są zabezpieczone, obligacje są oprocentowane stałą 

stopą procentową, wynoszącą 7,5 proc. w skali roku. 

 

3. Wielkość emisji 

 

Przedmiotem emisji było nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji serii G, o wartości nominalnej 

jednej obligacji 100 zł (sto złotych). Emitent przydzielił 31.815 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset piętnaście) 

prawidłowo subskrybowanych i opłaconych Obligacji. Łączna wartość Obligacji objętych niniejszą notą 

informacyjną wynosi 3.181.500 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysiące pięćset złotych).  

 

4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji 

 

Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej i wynosi 100 zł (sto złotych). 

 

5. Informacja o wynikach subskrypcji Obligacji serii G 

 

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 5 października 2015 roku, data zakończenia subskrypcji: 22 października 

2015 roku;  

2) Data przydziału obligacji: 22 października 2015 roku; 

3)  Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie więcej niż 50.000;  

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 

instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: 

Redukcja nie wystąpiła; 

5) Liczba Obligacji serii G, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:  31.815; 

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 100 zł za jedną obligację; 

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje  objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym 

przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii G przydzielono 36 

inwestorom; 

8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie 

Obligacji serii G nie uczestniczyli subemitenci; 

9) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji serii G wynoszą 

117.300 zł, w tym:  

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 111.300  zł, 

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, 
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- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego 

z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 6.000 zł, 

-  koszty promocji oferty: 0 zł.  

 

6. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania 

 

6.1. Warunki wykupu 

 

Obligacje serii G zostaną wykupione w Dacie Wykupu, to jest w dniu 22 października 2017 roku (dwa lata 

liczone od Daty Emisji). Jeżeli Data Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, Obligacje serii 

G zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dacie Wykupu, bez prawa żądania 

odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 

 

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego będzie liczba Obligacji serii G zarejestrowana 

w Ewidencji z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego 

na 6 (sześć) Dni Roboczych przed Datą Wykupu. 

 

Obligacje serii G zostaną wykupione po ich wartości nominalnej, tj. 100 zł (sto złotych) za jedną obligację. 

 

Wszelkie płatności będą dokonywane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Ewidencję. 

 

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji serii G będą Obligatariusze, którzy 

będą posiadali Obligacje serii G zapisane w Ewidencji w dniu ustalenia prawa do odsetek lub w dniu wykupu. 

 

Wypłata kwoty z Obligacji serii G (odsetki, Kwota Wykupu) zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku 

pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 

 

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom 

podatkowym i inny właściwym przepisom prawa polskiego. 

 

6.2. Przedterminowy wykup obligacji 

 

6.2.1. Przedterminowy wykup obligacji na żądanie Emitenta 

 

W każdym czasie po upływie 12 miesięcy od Dnia Emisji Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu 

Obligacji, a Obligatariusz ma obowiązek sprzedać Emitentowi Obligacje („Opcja CALL”). 

 

Opcja CALL może zostać zrealizowana w odniesieniu do wszystkich lub tylko do części Obligacji. Emitent 

może wykonywać Opcję CALL wielokrotnie, aż do całkowitego wykupu Obligacji. W przypadku, gdy Opcja 

CALL będzie realizowana w odniesieniu do części Obligacji, przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony 

proporcjonalnie do liczby Obligacji zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych. Nie 

jest dopuszczalny wykup ułamkowej części Obligacji.  
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Decyzję o wykonaniu uprawnienia z Opcji CALL oraz liczbie Obligacji podlegających przedterminowemu 

wykupowi, podejmuje Zarząd Emitenta określając jednocześnie, w oparciu o aktualnie obowiązujące regulacje 

KDPW i ASO CATALYST, zasady przedterminowego wykupu Obligacji. Opcja CALL będzie realizowana 

zgodnie z regulacjami KDPW i ASO CATALYST obowiązującymi w momencie jej realizacji oraz na 

warunkach określonych w uchwale Emitenta. Skorzystanie przez Emitenta z prawa do przedterminowego 

wykupu wszystkich lub części Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami na ASO. Decyzję 

o zawieszeniu obrotu obligacjami podejmuje GPW na wniosek Emitenta. 

 

Każdorazowo w przypadku skorzystania z Opcji CALL Emitent wskaże dzień wykonania uprawnienia z Opcji 

CALL („Dzień Przedterminowego Wykupu”), jako Dzień Roboczy przypadający nie później niż w ciągu 

2 (dwóch) miesięcy od dnia Zawiadomienia Obligatariuszy o przedterminowym wykupie Obligacji na żądanie 

Emitenta. 

 

W Dniu Przedterminowego Wykupu Emitent dokona wykupu Obligacji objętych przedterminowym wykupem 

poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty obliczonej jako suma wartości nominalnej Obligacji i Odsetek 

naliczonych za okres od ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) 

do Dnia Przedterminowego Wykupu (włącznie z tym dniem), przy czym wartość naliczonych odsetek zostanie 

powiększona o premię w wysokości 0,5% wartości nominalnej Obligacji objętych przedterminowym wykupem.  

Bieżący Okres Odsetkowy kończy się w Dniu Przedterminowego Wykupu.  

 

6.3. Inne przypadki wykupu obligacji  

 

Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie całości 

lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, 

natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku 

niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni. 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, jeżeli emitent nie ustanowił zabezpieczeń w terminach 

wynikających z Warunków Emisji, obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu 

wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach, w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego 

podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, jeżeli 

podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o obligacjach nie posiada 

uprawnień do ich emitowania.   

 

Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają 

natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej nie wystąpiły jakiekolwiek przesłanki uprawniające 

obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu Obligacji. 
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6.4. Warunki wypłaty oprocentowania 

 

Obligacje będą oprocentowane stałą stopą procentową, wynoszącą 7,5 % w skali roku.  

Odsetki będą naliczane począwszy od Dnia Emisji do Dnia Wykupu.  

Odsetki będą naliczane we wskazanych poniżej okresach odsetkowych. 

Odsetki będą naliczane od każdej Obligacji z dokładnością do jednego grosza (przy czym pół grosza będzie 

zaokrąglone w górę). 

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia z odsetek przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana 

w ewidencji z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu odsetek w Ewidencji. 

 

Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki obliczone zgodnie z poniższym wzorem: 

Odsetki = 100 zł * 7,5 % * (n/365), 

gdzie „n” oznacza liczbę dni w danym okresie odsetkowym. 

 

Terminarz płatności odsetkowych: 

 

Ok
res 
nr  

Pierwszy 
dzień Okresu 
Odsetkowego 

Dzień 
Ustalenia 
Praw do 
Odsetek 
(koniec dnia) 

Ostatni Dzień 
Okresu 
Odsetkowego 

Data 
płatności 
odsetek 

Kwota odsetek Liczba dni 

1. 2015-10-22 2016-01-14 2016-01-22 2016-01-22 1,89 92 

2. 2016-01-22 2016-04-14 2016-04-22 2016-04-22 1,87 91 

3. 2016-04-22 2016-07-14 2016-07-22 2016-07-22 1,87 91 

4. 2016-07-22 2016-10-14 2016-10-22 2016-10-22 1,89 92 

5. 2016-10-22 2017-01-13 2017-01-22 2017-01-22 1,89 92 

6. 2017-01-22 2017-04-14 2017-04-22 2017-04-22 1,85 90 

7. 2017-04-22 2017-07-14 2017-07-22 2017-07-22 1,87 91 

8. 2017-07-22 2017-10-13 2017-10-22 2017-10-22 1,89 92 

 

Dni wskazane jako ostatni dzień okresu odsetkowego nie są wliczane do długości trwania danego okresu 

odsetkowego. 

 

7. Zabezpieczenie obligacji 

 

Obligacje emitowane były jako obligacje niezabezpieczone. 

 

W związku z dojściem emisji Obligacji do skutku, zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy wynikających 

z Obligacji nastąpiło poprzez wpisanie przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w dniu 

25 stycznia 2016 roku, pod pozycją 2479284 zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności istniejących oraz 

przyszłych o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą, w skład którego wchodzą wierzytelności 
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pieniężne wynikające z tytułu niespłaconych pożyczek gotówkowych nabytych przez Emitenta od Kreditech 

Polska sp. z o.o. 

 

Zastaw Rejestrowy ustanowiony został do sumy zabezpieczenia równej 5.249.475 zł (pięć milionów dwieście 

czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych). Pierwszeństwo zaspokojenia z Zastawu 

Rejestrowego przysługuje Administratorowi Zastawu. Administratorem Zastawu jest radca prawny Marcin 

Markowicz prowadzący kancelarię w Krakowie (31-525), ul. Gen. J. Chłopickiego 1/5, numer wpisu KR-1492. 

Wskazana kwota obejmuje 150% wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii G, tj. 4.772.250 zł (cztery 

miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz 100% wartości odsetek od 

obligacji serii G, tj. 477.225 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych). 

 

Ww. przedmiot zabezpieczenia nie jest obciążony innym zastawem ani prawem na rzecz osoby trzeciej.  

 

Dodatkowo w umowie zastawu rejestrowego Emitent zobowiązał się, że bez pisemnej zgody Administratora 

Zastawu przed pełnym zaspokojeniem wierzytelności z Obligacji oraz upływem okresu, w którym mogą 

powstać wierzytelności z Obligacji o charakterze przyszłym lub warunkowym, nie obciąży przedmiotu 

zabezpieczenia innym zastawem ani prawem na rzecz osoby trzeciej. 

 

Właścicielem przedmiotu zabezpieczenia jest Emitent. 

 

Biegły dokonał wyceny przedmiotu zabezpieczenia na 8.130.040,68 zł (osiem milionów sto trzydzieści tysięcy 

czterdzieści złotych i sześćdziesiąt osiem groszy). Wycena przedmiotu zabezpieczenia umieszczona została 

w pkt 11 niniejszej noty informacyjnej. 

 

8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie 

propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu 

całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia  

 

Wartość zaciągniętych przez Kancelarię Medius S.A. zobowiązań na 30 września 2015 roku wyniosła 

12.841.876,52 zł (dwanaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 

i pięćdziesiąt dwa grosze), w tym zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 5.866.114,24 zł (pięć milionów 

osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czternaście złotych i dwadzieścia cztery grosze), a zobowiązani 

długoterminowe 6.186.570,81 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 

i osiemdziesiąt jeden groszy). Na pozostałą kwotę składały się krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.  
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Poniższa tabela szczegółowo prezentuje zobowiązania Emitenta na dzień 30 września 2015 roku.  

 

 
Zobowiązania długoterminowe 

6.186.570,81 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 6.186.570,81 
Zobowiązania krótkoterminowe 5.866.114,24 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5.215.476,06 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 51.505,28 
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 544.324,65 
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 54.685,25 
Zobowiązania krótkoterminowe - Inne 123,00 
Rozliczenia międzyokresowe 60.477,47 

Źródło: Emitent 

 

Emitent w perspektywie 24 miesięcy, tj. do czasu całkowitego wykupu Obligacji przewiduje systematyczny 

wzrost zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji  proporcjonalnie do wzrostu 

kapitałów własnych, w wyniku wzrostu skali działalności. Emitent  zamierza utrzymywać wskaźnik zobowiązań 

z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji  do kapitałów własnych poniżej 2 (suma zaciągniętych 

kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji / kapitał własny). 

 

Ponadto Emitent przewiduje systematyczny wzrost poziomu „zobowiązań krótkoterminowych - innych wobec 

pozostałych jednostek” oraz „rozliczeń międzyokresowych”, wynikającego z realizacji celu emisji Obligacji, tj. 

zakupu i obsługi portfeli wierzytelności. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszej noty informacyjnej wysokości zobowiązań wynikających ze wszystkich 

wyemitowanych przez Emitenta Obligacji jest następująca: 

1.  22.810 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 2.281.000 zł, których data wykupu przypada 

na dzień 26 września 2016 r.; 

2.  26.032 obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 2.603.200 zł, których data wykupu przypada 

na dzień 17 lutego 2017 r.; 

3.  34.930 obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.493.000 zł, których data wykupu przypada 

na dzień 2 czerwca 2017 r.; 

4.  31.815 obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 3.181.500 zł, których data wykupu przypada 

na dzień 22 października 2017 r. 

5.  70.000 obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 7.000.000 zł, których data wykupu przypada 

na dzień 22 lutego 2018 r. 

 

Obligacje serii G zostały objęte przez 36 inwestorów, którzy nie są powiązani z Emitentem. 
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9. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach 

przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność 

Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli 

przedsięwzięcie jest określone   

 

Cel emisji Obligacji serii G został określony w pkt 1 niniejszej noty informacyjnej. Obligacje serii G nie mają 

charakteru obligacji przychodowych w rozumieniu art. 24 Ustawy o obligacjach.  

 

10. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne 

 

Obligacje serii G nie przewidują żadnych świadczeń niepieniężnych. 
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11. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia 

wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych - wycenę przedmiotu zastawu 

lub hipoteki dokonaną przez uprawniony podmiot 
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12. W przypadku obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo: a) liczbę głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została 

dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólną liczbę głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich 

wyemitowanych obligacji. 

 

Obligacje serii G nie mają charakteru obligacji zamiennych w rozumieniu art. 19 Ustawy o obligacjach.  

 

13. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczbę akcji 

przypadających na jedną obligację, b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, 

od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. 

 

Obligacje serii G nie mają charakteru obligacji z prawem pierwszeństwa w rozumieniu art. 20 Ustawy 

o obligacjach.  

 

14. Czynniki ryzyka 

 

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy Obligacji 

serii G objętych notą informacyjną, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, 

majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmuje najważniejsze 

czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. 

Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo 

oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszej nocie informacyjnej opisane, mogą 

w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych lub 

nawet utratą części zainwestowanego kapitału. 

 

14.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

 

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 

 

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne 

zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów 

inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację 

finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce ze względu na czynniki 

zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej 

Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka 

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem 

dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian. 
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Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce 

 

Realizacja przez Emitenta celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, 

będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezależnymi od działań 

Emitenta, w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę 

Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom inflacji; wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia 

zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu 

makroekonomicznym mogą w istotny sposób negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne 

osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany 

w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta 

do występujących zmian. 

 

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

 

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, 

a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta 

mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego 

oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być 

ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek 

wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany 

kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem 

dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. 

 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów 

i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady 

opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne 

mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta 

decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować 

wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych 

Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów 

podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię 

Emitenta do występujących zmian. 

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne 

działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie 

wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla 

nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować 

na dostrzegane czynniki ryzyk. 
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14.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta  

 

Ryzyko związane z rynkiem wierzytelności 

 

Na dzień sporządzenia niniejszej noty informacyjnej rynek wierzytelności w Polsce znajduje się cały czas 

w fazie wzrostu. Znaczący wzrost podaży na rynku wierzytelności wiąże się z kilkoma kwestiami. Według 

ostatnich raportów publikowanych przez BIG InfoDług na koniec grudnia 2015 roku łączna kwota 

przeterminowanego zadłużenia wyniosła 42,72 40,94 mld. Oznacza to, że w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 1,82 

mld.  

 

Nie można jednak wykluczyć, iż opisane powyżej pozytywne tendencje na rynku wierzytelności ulegną 

zahamowaniu, a w najbardziej negatywnym scenariuszu rynek zacznie się nawet zmniejszać. Celem ograniczenia 

tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany sytuacji na rynku wierzytelności, starając się 

z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. 

 

Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta 

 

Emitent narażony jest na ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń strategicznych dotyczących m.in. 

rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego zapotrzebowania na nie ze strony klientów. Powyższe wpływa 

także na ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych. Emitent 

minimalizuje to ryzyko poprzez dokonywanie analiz rynkowych, dobór fachowej kadry i przede wszystkim, 

wprowadzanie usług i produktów odpowiadających obserwowanym potrzebom klientów. 

 

Ryzyko upadłości dłużników 

 

Działalność Emitenta opiera się w istotnej części na nabywaniu pakietów wierzytelności ze środków własnych 

od wierzycieli pierwotnych, w tym wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego. W przypadku 

ogłoszenia upadłości przez jednego lub kilku dłużników istnieje ryzyko, że Emitent może mieć trudności 

z odzyskaniem należności, co negatywnie może wpłynąć na przychody Emitenta, jak również na jego wyniki 

finansowe, a w skrajnym przypadku zagrozić istnieniu Emitenta. Przedmiotowe ryzyko odnosi się również 

do świadczonych przez Emitenta usług polegających na windykacji należności klientów na zlecenie, gdyż 

otrzymanie wynagrodzenia przez Emitenta jest uzależnione od skutecznej windykacji należności. Emitent 

minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez budowę zróżnicowanego i rozdrobnionego portfela wierzytelności.  

 

Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia przez konsumenta upadłości 

 

Obecne przepisy umożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osoby fizyczne. W związku z tym 

istnieje ryzyko, iż dochodzone przez Emitenta zobowiązania osób fizycznych staną się niemożliwe 

do wyegzekwowania na skutek ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenta. Może to negatywnie wpłynąć 

na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez budowę 

zróżnicowanego i rozdrobnionego portfela wierzytelności. 
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Ryzyko utraty płynności przez Emitenta 

 

Jedną z usług świadczonych przez Emitenta jest zakup wierzytelności ze środków własnych. Windykacja 

wierzytelności jest procesem złożonym. Zdarzają się takiej sytuacje, w których przepływy pieniężne z tytułu 

odzyskanej wierzytelności nie pokrywają się z terminami wykonania zobowiązań wobec pierwotnych 

wierzycieli. Duża liczba takich sytuacji oraz wydłużające się terminy spłaty należności Emitenta mogą 

spowodować utratę płynności przez Emitenta. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent stosuje 

wewnętrzny proces monitoringu płatności, który wyklucza powstawanie opóźnień w spłacie należnych 

zobowiązań klientów Emitenta lub skutecznie wymusza szybkie uruchomienie procedur dochodzenia 

należności na etapie sądowo-egzekucyjnym. Ponadto Emitent posiada możliwość zaciągnięcia kredytu 

w rachunku bieżącym. 

 

Ryzyko utraty i trudności w pozyskaniu kluczowych pracowników 

 

Istotnym elementem dla działalności Emitenta oraz jego pozycji rynkowej jest kadra zarządzająca oraz kluczowi 

pracownicy dysponujący specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i zrozumieniem dla sektora gospodarki, jakim 

jest branża wierzytelności. Biorąc pod uwagę bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów w branży, istnieje 

ryzyko utraty poszczególnych członków kadry zarządzającej lub kluczowych pracowników na skutek 

ich przejścia do spółek konkurencyjnych, co z kolei może skutkować trudnościami w prowadzeniu przez 

Emitenta bieżącej działalności, a nawet doprowadzić do naruszenia rynkowej pozycji Emitenta. 

 

Ryzyko konkurencji 

 

Emitent działa na szybko rozwijającym się rynku wierzytelności. Istnieje duże prawdopodobieństwo zaistnienia 

na tym rynku silnej konkurencji, która może posiadać znacznie większe zasoby finansowe niż Emitent. Emitent 

stara się ograniczać to ryzyko poprzez konsekwentny rozwój produktów oraz marketing i promocję swojej 

marki. 

 

Ryzyko niewydolności wymiaru sprawiedliwości 

 

Pierwszym krokiem Emitenta w ramach prowadzenia windykacji wierzytelności własnych oraz wierzytelności 

klientów jest postępowanie polubowne z dłużnikami. Część prowadzonej przez Emitenta działalności opiera 

się jednak na korzystaniu z drogi postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi, a następnie 

na korzystaniu z egzekucji komorniczej. W związku z uzależnieniem realizacji części projektów od czasu 

i efektywności działania organów postępowania sądowego i egzekucyjnego, istnieje ryzyko, że w przypadku 

istotnie przedłużających się postępowań Emitent może niezrealizować w planowanym czasie przychodów 

z prowadzonych projektów. Może to mieć istotny negatywny wpływ na prognozy finansowe Emitenta, a przez 

to może wpłynąć negatywnie na skuteczną realizację strategii rozwoju Emitenta. Powyższe ryzyko jest 

minimalizowane przez duże doświadczenie Emitenta w prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych, 

co znacząco wpływa na usprawnienie przebiegu tych procesów. 
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Ryzyko związane z wprowadzeniem ograniczeń w obrocie wierzytelnościami 

 

Działalność Emitenta jest uzależniona od możliwości nabywania pakietów wierzytelności zbywanych przez 

pierwotnych wierzycieli. Ewentualne wprowadzenie przez ustawodawcę ograniczeń w zakresie zbywania 

wierzytelności mogłoby istotnie wpłynąć na działalność Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszej noty 

informacyjnej Emitentowi nie są znane jakiekolwiek projekty zmierzające do wprowadzenia ograniczeń 

w obrocie wierzytelnościami, ani też zamiary ustawodawcy w przedmiocie wprowadzenia takich ograniczeń. 

Emitent wskazuje, iż możliwość zbywania wierzytelności jest powszechnie dopuszczalna przez ustawodawstwa 

państw europejskich i ma długa tradycję prawną. 

 

Ryzyko związane ze zmianą wysokości odsetek ustawowych 

 

Jednym ze źródeł przychodów Emitenta są odsetki od niezapłaconych wierzytelności. Odsetki są przy tym 

najczęściej obliczane w oparciu o stawkę odsetek ustawowych. Znaczący spadek poziomu odsetek ustawowych 

może negatywnie wpłynąć na przychody Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszej noty informacyjnej 

Emitentowi nie są znane żadne prace ani projekty dotyczące zmiany wysokości odsetek ustawowych. 

 

Ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych 

 

Obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wpływa bezpośrednio na wysokość 

maksymalnych odsetek umownych, które są równe czterokrotności stopy lombardowej. Obniżenie wysokości 

maksymalnych odsetek umownych może negatywnie wpłynąć na przychody Emitenta. 

 

Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów  

 

Działalność Emitenta jest silnie uzależniona od reputacji, jaką posiada na rynku oraz relacji z głównymi 

klientami. W przypadku braku satysfakcji klienta z oferowanych usług, Emitent może być negatywnie 

postrzegany na rynku, a w związku z tym mogą pojawić się trudności w pozyskiwaniu nowych kontraktów. 

Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez świadczenie wysokiej jakości usług dostosowanych 

do bieżących potrzeb klientów oraz budowę relacji biznesowych umożliwiających długookresową współpracę. 

 

Ryzyko konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych 

 

Celem oferowania klientom usług na możliwie najwyższym poziomie Emitent musi stale rozszerzać zakres 

świadczonych usług oraz sposób ich świadczenia. Oznacza to miedzy innymi konieczność ponoszenia 

znaczących nakładów inwestycyjnych (np. na rozwój platformy internetowej służącej do obsługi klientów). 

Tego typu działania są charakterystyczne dla branży, dla której szybkie zmiany i ostra konkurencja są naturalną 

sytuacją rynkową. Nie można wykluczyć, iż niektóre lub nawet wszystkie nakłady inwestycyjne ponoszone 

przez Emitenta nie znajdą odzwierciedlenia w wysokości osiąganych przez Emitenta przychodów. Celem 

minimalizacji przedmiotowego ryzyka, przed podjęciem każdej decyzji inwestycyjnej Emitent dokonuje 

możliwie dokładnej analizy rynku i potrzeb klientów. 
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Ryzyko związane z wykorzystaniem sieci Internet w działalności 

 

Po uruchomieniu platformy internetowej służącej do obsługi klientów część klientów kontaktuje się 

z Emitentem z wykorzystaniem tej platformy, a tym samym z wykorzystaniem sieci Internet. Istnieje ryzyko 

przerwania takiego połączenia, a tym samym ograniczenia, a nawet przerwania świadczenia usług dla takich 

klientów. Emitent będzie starał się przeciwdziałać temu ryzyku poprzez wynajmowanie serwerów 

i infrastruktury sieciowej w renomowanych centrach danych, posiadających wielokrotnie dublowane łącza 

do sieci Internet, pochodzące od różnych dostawców. Dodatkowo serwery będą działały w centrach danych 

odległych od siebie geograficznie, w tym w różnych krajach, tak aby nawet poważna lokalna awaria nie 

spowodowała długofalowej przerwy w działalności Emitenta i pozwoliła możliwie szybko przywrócić 

normalny poziom działalności. 

 

Ryzyko walutowe 

 

Emitent wskazuje, iż w ramach wykonywanej działalności prowadzi windykację wierzytelności również poza 

granicami kraju, która jest rozliczana w walutach obcych (głównie Euro). Taka sytuacja powoduje narażenie 

Emitenta na ryzyko wahań kursów walut obcych wobec złotego. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć 

negatywny wpływ na osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. Celem ograniczenia opisanego powyżej 

ryzyka Emitent, na bieżąco monitoruje wahania kursów walut obcych oraz kurs PLN. Na dzień sporządzenia 

niniejszej noty informacyjnej, Emitenta skutecznie zakończył wszelkie windykację wierzytelności poza 

granicami kraju. Wobec powyższego ryzyko walutowe w przypadku Emitenta jest znikome. Ryzyko to może 

jednak zwiększyć się wraz rozpoczęciem kolejnych windykacji wierzytelności prowadzonych przez Emitenta 

poza granicami kraju. 

 

Ryzyko związane z Administratorem Zastawu  

 

Emitent ustanowił Administratora Zastawu. Administrator Zastawu wykonuje we własnym imieniu, ale 

na rachunek Obligatariuszy prawa i obowiązki zastawnika wynikające z umowy zastawniczej i przepisów prawa. 

Istnieje ryzyko niewłaściwego wykonywania obowiązków przez Administratora Zastawu. W przypadku 

konieczności prowadzenia egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia celem odzyskania należności z Obligacji, 

powyższe skutkować może mniejszym stopniem zaspokojenia Obligatariuszy lub brakiem ich zaspokojenia 

w ogóle. 

 

Ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych osobowych 

 

W swojej działalności Emitent wykorzystuje sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Na swoich komputerach 

Emitent przechowuje przy tym dane dotyczące sfery tak wrażliwej jak sytuacja majątkowa osób fizycznych 

i prawnych. Wiążę się to ryzykiem włamania do systemu Emitenta, blokady sieci lub kradzieży danych 

finansowych lub osobowych podlegających rygorowi ustawy o ochronie danych osobowych. 

Niebezpieczeństwo włamania, kradzieży danych o klientach lub paraliżu systemu wiążę się z zagrożeniem dla 

możliwości świadczenia usług przez Emitenta. Z kolei kradzież lub udostępnienie danych niezgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych może skutkować karami przewidzianymi ustawą lub roszczeniami osób 
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poszkodowanych. Emitent dokłada wszelkich starań aby stosować zabezpieczenia i wszelkie dostępne systemy 

ochrony przed włamaniami do jego systemu. 

 

Ryzyko związane z dalszą ekspansją na rynki zagraniczne 

 

Emitenta rozpoczął ekspansję na rynek hiszpański. W tym celu Emitent posiada 100% udziałów w Medius 

Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania). Medius Collection S.L. zajmuje się nabywaniem 

wierzytelności na rynku Hiszpańskim z sektora B2C. Należy jednak uwzględnić ryzyko niepowodzenia tego 

przedsięwzięcia, które może być spowodowane np. brakiem lub niedostatecznym popytem na usługi, błędnym 

rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientów, niepełnym dostosowaniem usług Emitenta do wymagań rynku 

hiszpańskiego lub silną konkurencją. Wystąpienie takich zdarzeń może spowodować utratę części 

zainwestowanych środków. Emitent stara się ograniczyć to ryzyko poprzez szczegółowe i wnikliwe badanie 

rynku i rzetelną ocenę szans rozwoju na rynku hiszpańskim. 

 

14.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko braku spłaty zobowiązań wobec obligatariuszy 

 

Emitent do dnia sporządzenia niniejszej noty informacyjnej należycie wywiązuje się ze wszystkich swoich 

zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych wobec obligatariuszy wynikających z emisji obligacji. Wartość 

wyemitowanych dotychczas przez Spółkę obligacji, których termin wykupu jeszcze nie minął, wynosi nie więcej 

niż 18.558.700 zł. Spółka wykupiła w terminie zapadalności Obligacje serii A, Obligacje serii B oraz Obligacje 

serii C, natomiast łączna wartość notowanych obecnie na Catalyst obligacji wynosi 8.377.200 zł. W kolejnych 

okresach Spółka będzie zobowiązana do wykupu wyemitowanych obligacji, a także do wypłacania odsetek od 

wyemitowanych papierów dłużnych. W związku z tym, w przypadku nie wygenerowania przez Spółkę wolnych 

środków pieniężnych, nie można wykluczyć ryzyka związanego z nieterminowym wykupem obligacji przez 

Spółkę lub też brakiem możliwości ich wykupu przez Emitenta, a także możliwości niewypłacenia lub 

nieterminowego wypłacenia odsetek od obligacji. Spółka zakłada, że nabyte przez nią dotychczas znaczne 

pakiety wierzytelności w sposób istotny wpłyną na zwiększenie skali działalności Spółki i na zwiększenie 

osiąganych przychodów. Jednakże w przypadku niewystarczającej ilości wygenerowanych środków na wykup 

obligacji Spółka nie wyklucza emisji kolejnych serii obligacji w celu zrolowania wcześniejszych serii lub też 

zaciągnięcia dodatkowego kredytu bankowego. 

 

Ryzyko związane z kolejnymi emisjami obligacji i pozyskaniem środków finansowych 

 

Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji Obligacji serii G umożliwią mu zakup portfeli 

wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności. Zamierzonym celem jest 

zwiększenie skali prowadzonej działalności, także poprzez współpracę z innymi podmiotami funkcjonującymi 

na rynku finansowym i kapitałowym. Istnieje jednak ryzyko, że w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych 

okoliczności Spółka będzie musiała przeprowadzić dodatkową emisję obligacji lub szukać innych źródeł 

finansowania w celu realizacji założeń strategii rozwoju Emitenta. Niepozyskanie nowych źródeł finansowania, 
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w przypadku gdy Emitent wykorzysta dotychczas posiadane kapitały finansowe, mogłoby spowodować 

znaczące spowolnienie tempa rozwoju Emitenta. 

 

Ryzyko niedostatecznej płynności i wahań kursu rynkowego obligacji  

 

Inwestowanie w obligacje korporacyjne, w tym w obligacje Emitenta, wiąże się z ryzykiem niedostatecznej 

płynności obligacji na rynku wtórnym, jak też z ryzykiem wahań kursu rynkowego obligacji. Wysoki w stosunku 

do innych form lokowania kapitału kupon odsetkowy obligacji może dodatkowo negatywnie wpłynąć na podaż 

obligacji na rynku wtórnym. Z kolei ocena bieżącej i przyszłej sytuacji Emitenta, branży windykacyjnej, danych 

makroekonomicznych (w tym kształtowania się stóp procentowych), koniunktury gospodarczej w Polsce 

i na świecie, o czy też nastrój inwestorów na rynkach kapitałowych mogą powodować znaczne wahania 

płynności oraz kursu rynkowego obligacji, a także zwiększać niepewność co do spodziewanego kierunku zmian  

płynności i kursu. Istnieje ryzyko, że obrót obligacjami na rynku Catalyst będzie się charakteryzował niską 

płynnością, co może utrudnić lub wręcz uniemożliwić inwestorom dokonanie transakcji w założonym terminie 

po satysfakcjonującej cenie.   

 

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Zgodnie z § 9 ust. od 2 do 2g Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania animatora rynku 

w ASO lub wykluczenia go z tego działania Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku. 

 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem §12 ust. 3 i §17 ust. 5: 

• na wniosek emitenta; 

• jeżeli uzna, że wymaga bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. 

Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu W przypadkach określonych przepisami 

prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy 

niż miesiąc. 

 

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć 

instrumenty finansowe z obrotu: 

• na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 

emitenta dodatkowych warunków; 

• jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

• wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta; 
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• 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.  

 

Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty 

finansowe z obrotu: 

• w przypadkach określonych przepisami prawa; 

• jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 

• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

• po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu 

instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi 

instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia §11 ust. 1 

(zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące). 

 

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad 

lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone w §15a, §15b, §17-17b 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności 

od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

• upomnieć emitenta; 

• nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej 

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. 

 

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 lub nie wykonuje 

lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też nie wykonuje 

obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu 

może:  

• nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c 

ust. 1 nie może przekraczać 50.000 zł,  

• zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 

• wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 
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Zgodnie z § 17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu 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. W informacji tej Organizator 

Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki 

Autoryzowanego Doradcy. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator 

alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych 

do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

 

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, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego 

systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu 

obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi 

zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu 

obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

 

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie 

na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Zawieszenie notowań akcji na Giełdzie lub ich wykluczenie może mieć negatywny wpływ na płynność akcji 

w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić akcjonariuszom ich zbywanie. 

Ryzyko powyższe dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na Giełdzie. 

 

Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

 

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 Ustawy  

o ofercie publicznej, Komisja może: 

• wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu  

w Alternatywnym systemie obrotu, albo 

• nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, 

karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

zastosować obie sankcje łącznie. 

 

 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 37 z 75 

15.  Załączniki 

 

15.1. Aktualny odpis z KRS Emitenta 
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15.2.  Statut Emitenta  
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15.3. Pełen tekst uchwał stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych 

objętych niniejszą notą informacyjną 
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15.4. Warunki Emisji Obligacji serii G 

 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 60 z 75 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 61 z 75 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 62 z 75 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 63 z 75 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 64 z 75 

 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 65 z 75 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 66 z 75 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 67 z 75 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 68 z 75 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 69 z 75 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 70 z 75 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 71 z 75 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 72 z 75 

 



Nota Informacyjna Kancelaria Medius S.A. 
 

                                                                                                 strona 73 z 75 

16. Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Lp. Termin / skrót Definicja / objaśnienie 

1.  Obligacje serii G Obligacje serii G wyemitowane na podstawie uchwały nr 7/2015 

Zarządu z dnia 5 października 2015 roku 

2.  ASO Alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

3.  Autoryzowany Doradca  EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie 

4.  Data Wykupu dzień 22 października 2017 roku (dwa lata liczone od Daty Emisji) 

5.  Emitent lub Spółka Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie 

6.  EUR Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

7.  Ewidencja Ewidencja papierów wartościowych, prowadzona przez Uczestnika 

KDPW lub KDPW  

8.  Giełda lub GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie 

9.  Inwestor  Podmiot, do którego skierowana została Propozycja Nabycia Obligacji 

10.  Krajowy Depozyt 

lub KDPW 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

11.  k.k. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 

z późn. zm.) 

12.  k.s.h. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) 

13.  Komisja lub KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

14.  NewConnect Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

15.  Obligatariusz Osoba wskazana w ewidencji jako posiadacz obligacji 

16.  Organizator 

Alternatywnego Systemu 

Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie 

17.  PAP Polska Agencja Prasowa 

18.  Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 
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19.  Regulamin Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą 

nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.  

20.  Propozycja Nabycia Dokument, zatwierdzony przez Zarząd Emitenta, na podstawie którego 

składana jest propozycja nabycia Obligacji 

21.  PLN, zł, złoty Prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej 

22.  Rozporządzenie w sprawie 

koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku 

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 

23.  Statut Statut Emitenta 

24.  Ustawa o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

(Dz. U. nr 183 poz. 1537 z późn. zm.) 

25.  Ustawa o obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. 2001 nr 211, 

poz. 1300 z późn. zm.) 

26.  Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz.U. 2015 nr 238) 

27.  Ustawa o ochronie 

konkurencji i 

konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 

28.  Ustawa o ofercie publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. 

zm.) 

29.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. nr 64 poz. 361 z późn. zm.) 

30.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654) 

31.  Ustawa o podatku od 

czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 68 poz. 450 z późn. 

zm.) 

32.  Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) 
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33.  Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 

34.  WIBOR jednomiesięczny (Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki 

udzielają pożyczek innym bankom, na okres 1 miesiąca 

35.  Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta 

36.  Warunki Emisji Warunki Emisji Obligacji serii G Kancelaria Medius S.A.  

37.  Zarząd Zarząd Emitenta 

 


