
UCHWAŁA NR 1/11/2020 

ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ 

KANCELARIA  PRAWNA – INKASO WEC S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI 

Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 r.  

 

w sprawie emisji obligacji serii D 

 

§ 1. 

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu spółki działającej pod firmą Kancelaria  Prawna – 

Inkaso WEC spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, oraz art. 2 pkt 1 lit. a 

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1208 – zwanej dalej: 

„Ustawa o Obligacjach”), Zarząd Spółki postanawia: 

1. przeprowadzić emisję do 1.500 niezabezpieczonych (zabezpieczenie zostanie 

ustanowione po emisji) obligacji zwykłych na okaziciela serii D, niemających formy 

dokumentu (dalej zwanych: „Obligacjami”), o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 

1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej i cenie 

emisyjnej do 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), oprocentowanych 

według stałej stopy procentowej równej 7,1% w skali roku, z odsetkami płatnymi 

kwartalnie, o terminie wykupu przypadającym 24 miesiące od dnia przydziału,  

2. zaproponować nabycie wszystkich emitowanych Obligacji w trybie wskazanym w art. 

33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 

lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2017/1129  z  dnia  14  

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

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 

regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 168, str. 12) 

(zwanym dalej: „Rozporządzeniem 2017/1129”). Na podstawie art. 1 ust. 3 

Rozporządzenia 2017/1129 w związku z brakiem zastosowania do ww. emisji 

Obligacji Rozporządzenia 2017/1129, Spółka nie jest zobowiązana do udostępnienia 

do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Sporządzony natomiast zostanie 

dokument wymagany przez art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.), 

na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji Obligacji, stanowiących 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz Propozycji Nabycia Obligacji. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 


