Data sporządzenia: 2018-04-27
Raport bieżący nr 12/2018
Skrócona nazwa emitenta: MURAPOL S.A.
Temat: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii MA
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2. Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe prze kazywane przez emitentów dłużnych instrumentów fnansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
§ 19 ust. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
- "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".
Treść raportu:
Zarząd spółki pod frmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 27
kwietnia 2018 r. Emitent dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii MA ("Obligacje"), których subskrypcja
została przeprowadzona w oparciu o Uchwałę Zarządu Spółki nr 02/04/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie
emisji Obligacji serii MA.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł, okres zapadalności - 25 miesięcy, okres odsetkowy - 3
miesiące, oprocentowanie stałe, określone w stosunku rocznym. Obligacje nie są zabezpieczone i nie mają formy
dokumentu. Emisja Obligacji serii MA została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2
Ustawy o obligacjach.
Emitent planuje wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. W związku z tym Emitent
przedstawia informacje określone w §10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 kwietnia 2018 r., data zakończenia subskrypcji: 26 kwietnia 2018 r.;
Data przydziału instrumentów fnansowych: 27 kwietnia 2018 r.;
Liczba instrumentów fnansowych objętych subskrypcją: 10 000 sztuk Obligacji serii MA;
Stopa redukcji: nie dotyczy
Liczba instrumentów fnansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
8 282 sztuk Obligacji serii MA;
Cena, po jakiej instrumenty fnansowe były obejmowane: 1 000,00 zł;
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty fnansowe objęte subskrypcją: 15 osób;
Liczba osób , którym przydzielono instrumenty fnansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
15 osób;
Nazwy (frmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty fnansowe w ramach wykonywania umów o
subemisję: nie dotyczy, Emitent nie zawierał umów o subemisję;
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: łączne koszty emisji Obligacji serii MA wyniosły 426 400 zł, w tym koszty
oferowania 414 100 zł i koszty doradztwa 12 300 zł. Koszty te zostaną zaliczone do kosztów fnansowych
Emitenta i rozliczone w czasie przez okres do dnia wykupu Obligacji serii MA.

