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DOKUMENT INFORMACYJNY 
ŚLĄSKIE KAMIENICE NA KOZIELSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOKUMENT W ROZUMIENIU ART. 37A USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O 
OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO 
SYSTEMU OBROTU ORAZ SPÓŁKACH PUBLICZNYCH. 

NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY DYSTRYBUOWANE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM 
DOKUMENTEM NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA LUB UŻYWANIA, ZWŁASZCZA PRZEZ OSOBĘ LUB 
PODMIOT BĘDĄCY OBYWATELEM LUB REZYDENTEM LUB MAJĄCYM SIEDZIBĘ W JAKIMKOLWIEK MIEJSCU, KRAJU LUB 
JURYSDYKCJI, GDZIE TAKIE ROZPOWSZECHNIANIE, PUBLIKOWANIE, UDOSTĘPNIANIE LUB UŻYCIE BYŁOBY NIEZGODNE 
Z PRAWEM I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, LUB KTÓRE WYMAGAŁYBY ZEZWOLENIA, REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB 
BYŁYBY LICENCJONOWANE W RAMACH TAKIEJ JURYSDYKCJI. OSOBY, KTÓRE WEJDĄ W POSIADANIE JAKICHKOLWIEK 
MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, POWINNY UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT 
WSZELKICH ZWIĄZANYCH Z TYM OGRANICZEŃ ORAZ ICH PRZESTRZEGAĆ. NIEPRZESTRZEGANIE TAKICH OGRANICZEŃ 
MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCEGO W DANEJ JURYSDYKCJI. 

INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE DOKUMENTEM ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM 
DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z 
OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE NALEŻY 
ROZWAŻYĆ W ZWIĄZKU Z INWESTOWANIEM W OBLIGACJE SPÓŁKI, ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE „CZYNNIKI RYZYKA”. 
NINIEJSZY DOKUEMENT ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ NA 
STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI POD ADRESEM: WWW.KOZIELSKA.SLASKIEKAMIENICE.PL 

DOKUMENT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB 
NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI, 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. POZA GRANICAMI 
RZECZYPOSPLITEJ POLSKIEJ NINIEJSZY DOKUMENT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA 
NABYCIA OBJĘTYCH NIM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ 
ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ). 

KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO 
NIEGO STOSOWAĆ.  

DOKUMENT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z NAJLEPSZĄ WIEDZĄ I PRZY DOŁOŻENIU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, A 
ZAWARTE W NIM INFORMACJE SĄ ZGODNE ZE STANEM NA DZIEŃ JEGO PUBLIKACJI. MOŻLIWE JEST, ŻE OD CHWILI 
UDOSTĘPNIENIA DOKUEMNTU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAJDĄ ZMIANY DOTYCZĄCE SYTUACJI SPÓŁKI. W TAKIEJ 
SYTUACJI INFORMACJE O WSZELKICH ZDARZENIACH LUB OKOLICZNOŚCIACH, KTÓRE MOGŁYBY W SPOSÓB ZNACZĄCY 
WPŁYNĄĆ NA OCENĘ OBLIGACJI, ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W FORMIE ANEKSU LUB ANEKSÓW 
DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU. 

Doradca prawny: 

KATOWICE, 3 GRUDNIA 2020 ROKU

KATOWICE,	2	2020	ROKU	

Ślaskie Kamienice 
na Kozielskiej Sp. z o.o. 

ul. M. Drzymały 4/1, 40-059 Katowice 

';IP 63-ł2979421, REGON: 386564887 

KRS:0000850502 
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Wstęp 
 
Niniejszy dokument informacyjny został przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji 

zwykłych na okaziciela serii A, na podstawie której Śląskie Kamienice na Kozielskiej Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wyemituje do 4.000 (cztery tysiące) 

sztuk obligacji, których łączna wartość nominalna będzie nie większa niż 4.000.000,00 PLN 

(słownie: cztery miliony złotych) a łączne wpływy brutto Emitenta, liczone według ich ceny 

emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro i nie więcej niż 1.000.000 

Euro. 

 
Emitent 
 
Firma:  Śląskie Kamienice na Kozielskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Forma prawna:  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kraj siedziby:  Polska 
Siedziba:  Katowice 
Adres:  ul. Michała Drzymały 4 lok. 1, 40-059 
Telefon:  534067014 
Oznaczenie Sądu:   Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,, VIII Wydział 

Gospodarczy 
Internet:  www.kozielska.slaskiekamienice.pl 
E-mail:  kozielska@slaskiekamienice.pl 
KRS:  0000850502 
REGON:  386564887 
NIP:  6342979421 
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Sprzedający 

 

Nie występuje podmiot sprzedający Obligacje serii A Emitenta. 

 

Papiery wartościowe objęte ofertą publiczną 

 

Dokument został przygotowany w związku z ofertą publiczną. Na podstawie niniejszego dokumentu 

Emitent oferuje nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) obligacji serii A na okaziciela o łącznej wartości 

nominalnej do 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych). Każda Obligacja ma wartość 

nominalną 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Maksymalna liczba Obligacji 

proponowanych do nabycia wynosi 4.000 (cztery tysiące). 

 

Podmiot udzielający zabezpieczenia 

 

Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla oferty publicznej Obligacji 

Emitenta. 

 

Cena emisyjna Obligacji 

 

Cena emisyjna jednej (1) Obligacji jest równa jej wartości nominalnej, tj. 1.000,00 PLN (słownie: 

jeden tysiąc złotych). 

 

Wskazanie przepisów ustawy, zgodnie z którymi oferta publiczna może być przeprowadzana 

na podstawie Dokumentu 

 

Oferta publiczna papierów wartościowych następuje w trybie, o którym mowa w art. 37a ustawy 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował 

o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego niniejszego Dokumentu. 

 

Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w drodze 

oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129 na podstawie dokumentu, 

o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie, tj. dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe 

informacje o emitencie papieru wartościowego, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem 

oferowanych papierów wartościowych, informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków 
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uzyskanych z emisji, istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności 

za informacje zawarte w tym dokumencie (Dokument Informacyjny) oraz na podstawie Propozycji 

Nabycia Obligacji, o której mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. W związku z ww. ofertą 

Spółka udostępnia Dokument Informacyjny. Treść dokumentu sporządzonego przez Emitenta nie 

jest zatwierdza przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 

2017/1129, Spółka zwolniona jest z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w związku z ww. 

ofertą. Wartość oferty wynosi bowiem nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz 

z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych obligacji, dokonanych 

w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 

1.000.000 euro. 

 

Oferowanie Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami wskazanymi w 

niniejszym Dokumencie Informacyjnym, Propozycji Nabycia ora Warunkach Emisji Obligacji. 

 

Data ważności Dokumentu 

 

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w Katowicach, w dniu 3 grudnia 2020 roku 

i zawiera dane na dzień 3 grudnia 2020 roku. Termin ważności Dokumentu rozpoczyna się z chwilą 

publikacji i kończy się: 1) z upływem dnia przydziału Obligacji lub 2) z podaniem do publicznej 

wiadomości przez Emitenta informacji o odwołaniu oferty publicznej Obligacji przeprowadzanej na 

podstawie niniejszego Dokumentu lub o niedojściu emisji do skutku. 

 

Tryb informowania o zmianie danych zawartych w Dokumencie w okresie jego ważności 

 

Każdy nowy znaczący czynnik lub istotny błąd odnoszący się do informacji zawartej w Dokumencie 

Informacyjnym, który może wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały 

zauważone w okresie między udostępnieniem Dokumentu Informacyjnego a zakończeniem okresu 

oferowania Obligacji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki. Zmiany danych zawartych w Dokumencie 

Informacyjnym w okresie jego ważności zostaną udostępnione w formie aneksu do Dokumentu 

Informacyjnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia 

lub powzięcia o nich informacji na stronie internetowej Emitenta:www.kozielska.slaskiekamienice.pl 

 

Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje przed udostępnieniem suplementu, przysługuje 

prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, z którego mogą skorzystać w 

terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu Aneksu do Dokumentu Informacyjnego, pod 

warunkiem że nowy znaczący czynnik lub istotny błąd wystąpiły lub zostały zauważone przed 
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zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od 

tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Uchylenia się od skutków prawnych złożonego 

zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone Emitentowi. 

 

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu 

Informacyjnego lub aneksów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające 

charakteru aneksu Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu 

aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument. 

 

Szczegółowe warunki emisji Obligacji zostały określne w dokumencie „Warunki Emisji Obligacji” 

stanowiącym Załącznik do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

 

W przypadku odwołania przez Emitenta Oferty Publicznej Obligacji ważność Dokumentu 

Informacyjnego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie. 
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1. Podstawowe informacje o Emitencie   
 
Emitent został zarejestrowany w dniu 17 lipca 2020 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII 

Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000850502. 

 

W dniu 2 grudnia 2020 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/12/2020 w sprawie emisji obligacji 

serii A. Na podstawie wskazanej uchwały Emitent ma zamiar przeprowadzić emisję obligacji na 

okaziciela serii A, w ilości do 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o łącznej wartości nominalnej 

nie większej niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), nieposiadających formy 

dokumenty, o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 1.000 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych). 

 

Emitent jest spółką zależną od notowanej na rynku NewConnect spółki pod firmą Berg Holding 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym 

Emitenta. Berg Holding Spółka Akcyjna prowadzi działalność holdingową opartą na tworzeniu oraz 

optymalnym zarządzaniu podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, skupiającym się na 

wzroście aktywów w obszarze fotowoltaika, technologie, e-commerce, zdrowie, nieruchomości,  

a także HORECA.  

 

Emitent prowadzi działalność opartą na nabywaniu, modernizacji i sprzedaży nieruchomości.  

W zakresie prowadzonych działań Emitent współpracuje z pracowniami architektonicznymi, 

konserwatorami zabytków z doświadczonymi podwykonawcami. 

 

2. Podstawowe informacje o emisji   
 

2.1. Forma, Nazwa, Status 

 
Przedmiotem oferty są obligacje na okaziciela serii A emitowane przez Emitenta na podstawie 

Uchwały Zarządu nr 1/12/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii A. Każda 

Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii na podstawie Uchwały 

Zarządu Emitenta.  

 

Zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach Obligacje podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Na podstawie art. 3 ust. 21 
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Ustawy o Obrocie depozyt papierów wartościowych prowadzony jest przez KDPW. W myśl art. 7a 

ust. 7a Ustawy o Obrocie prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji osób 

uprawnionych z Obligacji prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej 

Ewidencji jako osoby uprawnione z Obligacji. 

 

2.2 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych papierów wartościowych 

Emitent emituje Obligacje o łącznej wartości nominalnej do 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery 

miliony złotych). Każda Obligacja ma wartość nominalną 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 

złotych). Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia w Ofercie Publicznej wynosi 

4.000 (cztery tysiące).  

Obligacje będą zabezpieczone zgodnie z pkt 8 Warunków Emisji. Obligacje nie inkorporują żadnych 

uprzywilejowań. Z Obligacjami nie są związane żadne dodatkowe świadczenia. Zbywalność Obligacji 

nie jest ograniczona.  

Oferta Obligacji nie jest podzielona na transze. 

 

2.3 Świadczenia 

Emitent zobowiązuje się spełnić na rzecz Obligatariuszy świadczenia w wysokości i terminach 

określonych w niniejszych Warunkach Emisji Obligacji. Każda Obligacja uprawnia do: 

1) świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie w Dniu Wykupu Należnej Kwoty, 

odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji,  

2) świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie Odsetek Obligacje są oprocentowane od 

Dnia Przydziału do Dnia Wykupu. Odsetki są naliczane według stałej stopy procentowej w 

wysokości 7,2 % w skali roku, od Wartości Nominalnej Obligacji.. Odsetki naliczane jest 

odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego i wypłacane w każdym Dniu Płatności Odsetek.   

Wysokość Odsetek obliczana będzie na podstawie rzeczywistej liczby dni w danym Okresie 

Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku, według następującej formuły: 

KO=7,2 %*NG*LD/365 

gdzie: 

KO oznacza kwotę Odsetek od każdej Obligacji za Okres Odsetkowy 

NG oznacza Należną Kwotę każdej Obligacji 

LD oznacza liczbę dni w Okresie Odsetkowym 
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po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie 

zaokrąglone w górę). 

W przypadku opóźnienia w płatności odsetek lub płatności z tytułu wykupu Obligacji, wysokość 

odsetek narastających od dnia następującego po Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Wykupu, zostanie 

ustalona według obowiązującej w tym czasie stopy odsetek ustawowych, na co Emitent niniejszym 

wyraża zgodę. 

Okresy Odsetkowe oraz Dni Płatności Odsetek dla każdego Okresu Odsetkowego zostały wskazane  

w poniższej tabeli: 

Numer Okresu 

Odsetkowego 

Pierwszy Dzień Okresu 

Odsetkowego 

Dzień Ustalenia Praw dla danego 

Okresu Odsetkowego 

Ostatni dzień Okresu 

Odsetkowego/Dzień Płatności 

Odsetek 

1 1 marca 2021 r. 21 maja 2021 r. 31 maja 2021 r. 

2 1 czerwca 2021 r. 23 sierpnia 2021 r. 31 sierpnia 2021 r. 

3 1 września 2021 r. 22 listopada 2021 r. 30 listopada 2021 r. 

4 1 grudnia 2021 r. 18 lutego 2022 r. 28 lutego 2022 r. 

5 1 marca 2022 r. 23 maja 2022 r. 31 maja 2022 r. 

6 1 czerwca 2022 r. 23 sierpnia 2022 r. 31 sierpnia 2022 r. 

7 1 września 2022 r. 22 listopada 2022 r. 30 listopada 2022 r. 

8 1 grudnia 2022 r. 21 lutego 2023 r. 1 marca 2023 r. 

Odsetki będą wypłacane w Dniu Płatności Odsetek. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie w 

dniu niebędącym Dniem Roboczym, datą płatności Odsetek będzie najbliższy Dzień Roboczy 

przypadający po Dniu Płatności Odsetek. Uprawnionymi do otrzymania Odsetek będą ci 

Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje na koniec Dnia Ustalenia Praw dla danego Okresu 

Odsetkowego. 

Premia Odsetkowa: Inwestorowi, któremu przydzielono Obligacje przysługiwać będzie premia 

odsetkowa naliczana według stałej stopy procentowej w wysokości 7,2 % w skali roku od Wartości 

Nominalnej przydzielonych Obligacji danemu Inwestorowi, za okres od dnia pełnej wpłaty Ceny 

Emisyjnej za przydzielone Inwestorowi Obligacje (tj. dzień uznania rachunku Emitenta) do Dnia 

Przydziału  

(z wyłączeniem tego dnia). Przy ustalaniu wysokości premii odsetkowej w stosunku rocznym 

przyjmuje się jako bazę 365 dni (tj. formuła ACT/365). Premia Odsetkowa naliczana będzie przez 

Emitenta odrębnie dla każdego Inwestora i wypłacona zostanie bezpośrednio przez Emitenta w Dniu 

Płatności Odsetek za pierwszy Okres Odsetkowy. 

Po rejestracji Obligacji w Depozycie świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty odsetek i wykupu 

Obligacji będą realizowane przez Emitenta za pośrednictwem KDPW zgodnie z Regulacjami KDPW 
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i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Wypłata świadczeń zostanie dokonana za 

pośrednictwem KDPW.  

Uprawnionymi do świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek za dany Okres Odsetkowy będą ci 

Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje w Dniu Ustalenia Praw.   

Dzień Ustalenia Praw oznacza szósty Dzień Roboczy przed płatnością danego ze świadczeń 

wynikających z Obligacji, a w przypadku zmiany Regulacji KDPW inny najpóźniejszy dzień określony 

zgodnie z obowiązującymi w danym czasie Regulacjami KDPW, w którym może zostać określony 

stan posiadania Obligacji przez Obligatariuszy, w celu ustalenia osób uprawnionych do otrzymania 

danego świadczenia z Obligacji, jeżeli zgodnie z obowiązującymi w danym czasie Regulacjami KDPW 

dniem takim nie będzie mógł być szósty Dzień Roboczy przed dniem wypłaty danego świadczenia z 

Obligacji, przy czym w przypadku: (i) otwarcia likwidacji Emitenta - za Dzień Ustalenia Praw uznaje 

się dzień otwarcia likwidacji Emitenta; (ii) 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 - za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 

odpowiednio dzień połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej Emitenta, (iii) 

wystąpienia Przypadku Naruszenia, za dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień złożenia przez 

Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu. 

 

2.4 Zabezpieczenie 

Emitowane Obligacje będą zabezpieczone, przy czym wydanie Obligacji nastąpi przed 

ustanowieniem zabezpieczenia zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy o Obligacjach.  

Emitent gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że celem zabezpieczenia Obligacji ustanowiona 

zostanie przez Emitenta, na pierwszym miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia, 

hipoteka na prawie własności gruntu oraz budynków i budowli na działkach nr 44 I 45 w obrębie 

Śródmieście Załężne przy ulicy Kozielskiej w Katowicach, o powierzchni 1.630 m2  dla której Sąd 

Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi 

wieczyste o numerze KW KA1K/00091023/3, częścią składową nieruchomości jest zespół trzech 

szeregowo postawionych kamienic przy ulicy Kozielskiej 5, 7 oraz 9 wraz z budynkami 

pomocniczymi.  

Warunki zabezpieczenia (Hipoteki) 

a) Rodzaj hipoteki: umowna zwykła; 

b) Suma hipoteki: 140% wartości nominalnej Obligacji przydzielonych przez Emitenta; 

c) Miejsce hipoteczne: pierwsze miejsce hipoteczne  
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d) Na dzień przyjęcia Warunków Emisji w dziale IV księgi wieczystej Nieruchomości brak jest 

wpisów oraz wzmianek. 

Emitent zastrzega, że nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku hipoteka na Nieruchomości 

będzie, na pierwszym miejscu, zabezpieczać również wszelkie wierzytelności wynikające z obligacji 

serii B, które Emitent zamierza wyemitować do łącznej wartości nominalnej tych obligacji nie 

wyższej niż 2.000.000,00 złotych. Administratorem hipoteki obligacji serii B wyemitowanych przez 

Emitenta będzie podmiot pełniący te funkcję również dla Obligacji tj. Larysz Zajączkowski i 

Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska 

Termin ustanowienia zabezpieczenia: Ustanowienie hipoteki stanowiącej zabezpieczenie 

wierzytelności Obligatariuszy nastąpi na podstawie oświadczenia Emitenta o ustanowieniu Hipoteki 

złożone w formie aktu notarialnego nie później niż w dniu  9 marca 2021 roku. W tym samym dniu 

Emitent  złoży na rzecz Administratora Hipoteki oświadczenie o poddaniu się egzekucji z przedmiotu 

zabezpieczenia na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.  Hipoteka 

zostanie ustanowiona, tj. zostanie wydane prawomocne postanowienie właściwego sądu 

wieczystoksięgowego w przedmiocie wpisu Hipoteki odpowiednio na pierwszym miejscu 

hipotecznym na Nieruchomości nie później niż w terminie 12 miesięcy od Dnia Przydziału Obligacji. 

Wpis w księdze wieczystej powinien wskazywać w szczególności: decyzję Emitenta o emisji; sumę, 

na którą ustanawia się hipotekę; wartość nominalną I maksymalną liczbę Obligacji proponowanych 

do nabycia; warunki wypłaty Oprocentowania, jeżeli zostało przewidziane; termin, miejsce I sposób 

wykupu Obligacji, oznaczenie administratora hipoteki. 

Administrator Hipoteki: Przed rozpoczęciem emisji Obligacji emitent jest obowiązany zawrzeć w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności umowę z administratorem hipoteki, który wykonuje 

prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy. 

Stosownie do art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach. Emitent zawarł w dniu 2 grudnia 2020 r. umowę 

z Administratorem Hipoteki, na mocy której Administrator Hipoteki wykonywać będzie prawa i 

obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy. Umowa 

pomiędzy Emitentem a Administratorem Hipoteki stanowi Załącznik nr 2 do Warunków Emisji. 

Emitent może dokonać zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Hipoteki bez 

uzyskiwania zgody Obligatariuszy. W przypadku wygaśnięcia umowy Administrator Hipoteki 

wykonuje prawa I obowiązki wierzyciela hipotecznego do czasu zawarcia przez Emitenta umowy z 

nowym administratorem. 

Opis sposobu zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia został wskazany w pkt 8 Warunków Emisji.  
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Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał Nieruchomość będącą przedmiotem 

Hipoteki wycenie. Zgodnie z dostarczonymi przez Emitenta operatem szacunkowym, określającym 

wartość rynkową Nieruchomości sporządzonym w dniu 3 lutego 2020 r., wartość Nieruchomości w 

stanie obecnym wynosi 5.693.000,00 PLN (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy 

tysiące złotych), natomiast wartość w stanie przyszłym po remoncie została określona na 7.720.000 

PLN (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych). Wycena została 

sporządzona przez Krzysztofa Rożko, Rzeczoznawcę Majątkowego, ul. Tysiąclecia 1/150, 40-873 

Katowice, uprawnienia nr 2328. Wycena stanowi Załącznik nr 3 do Warunków Emisji. W związku z 

tym, iż operat szacunkowy, określający wartość rynkową Nieruchomości sporządzony został w dniu 

3 lutego 2020 r., Emitent nie później niż do dnia 29 stycznia 2021 r. dokona aktualizacji wyceny 

Nieruchomości i opublikuje ją na stronie internetowej Emitenta. 

 

Bezobciążeniowe (bez hipoteki) wyodrębnienie lokalu. Emitent zastrzega, że od dnia ustanowienia 

Hipoteki na Nieruchomości do czasu Ostatecznego Dnia Wykupu Obligacji może dokonać 

sprzedaży wybranych lokali w Nieruchomości i ich bezobciążeniowego (bez hipoteki) wyodrębnienia 

z księgi wieczystej za zgodą udzieloną przez Administratora Hipoteki, pod warunkiem, że wartość 

udziału Emitenta w Nieruchomości, po dokonaniu transakcji będzie przynajmniej równa kwocie 

stanowiącej 140% wartości nominalnej niewykupionych Obligacji. Emitent przed sprzedażą lokali i 

ich bezobciążeniowym  wyodrębnieniem podda Nieruchomość wycenie, celem określenia wartości 

Nieruchomości i możliwości dokonania takiego bezobciążeniowego zwolnienia lokali. 

W przypadku, gdy wartość Nieruchomości będzie niższa niż kwota stanowiąca 140% wartości 

nominalnej niewykupionych Obligacji, Emitent za zgodą udzieloną przez Administratora Hipoteki, 

ma prawo dokonać sprzedaży wybranych lokali w Nieruchomości i ich bezobciążeniowego (bez 

hipoteki) wyodrębnienia z księgi wieczystej, pod warunkiem, że zawrze umowę Rachunku Escrow w 

wybranym przez siebie banku na zabezpieczenie roszczeń z Obligacji, którego jedynym 

dysponentem będzie Administrator Zabezpieczeń działający w imieniu własnym, lecz na rachunek 

Obligatariuszy.  

Emitent zawarł w dniu 2 grudnia 2020 r. umowę z Administratorem Zabezpieczenia w odniesieniu  

do zabezpieczeń Obligacji w postaci Rachunku ESCROW. Podmiot pełniący funkcję Administratora 

Zabezpieczeń pełni również funkcję Administratora Hipoteki. Umowa pomiędzy Emitentem  

a administratorem stanowi Załącznik nr 2 do Warunków Emisji. 

Do czasu całkowitego wykupu przez Emitenta wszystkich Obligacji, Emitent jest zobowiązany 

przekazać wpływy w wysokościach odpowiadającym kwotom netto przewidzianych w umowach 

sprzedaży lokali w Nieruchomości lub środków pieniężnych własnych Emitenta w wysokości 

odpowiadającej kwocie netto przewidzianej umową sprzedaży lokalu w Nieruchomości. Środki netto 
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ze sprzedaży poszczególnych nieruchomości lokalowych w Nieruchomości będą gromadzone na 

Rachunku ESCROW i będą przeznaczone wyłącznie na spłatę zobowiązań z tytułu Obligacji, w tym 

bieżących Odsetek.  

Emitent może w każdym czasie podjąć decyzję o przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu Obligacji  

ze środków zgromadzonych na Rachunku ESCROW. Wypłata środków z tytułu wcześniejszego 

wykupu Obligacji następować będzie na rzecz Obligatariuszy uprawnionych do wypłaty zgodnie z 

Warunkami Emisji Obligacji. 

 

2.5 Wykup 

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Ostatecznego Wykupu tj. w dniu 1 marca 2023 

roku poprzez wypłatę Obligatariuszom Należnej Kwoty, tj. kwoty pieniężnej odpowiadającej 

wartości nominalnej jednej Obligacji za każdą Obligację oraz należnych a niezapłaconych Odsetek. 

Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wykupu Obligacji 

przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu. Wykupione Obligacje 

podlegają umorzeniu. 

Świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji są spełniane zgodnie z art. 8 ust. 8 Ustawy o 

Obligacjach. 

 

2.6 Szczegółowe informacje o pierwszeństwie w spłacie zobowiązań wynikających z papierów 

wartościowych przed innymi zobowiązaniami emitenta  

Z Obligacji nie wynikają pierwszeństwa w spłacie przed innymi zobowiązaniami Emitenta. 

 

2.7 Informacje o warunkach i sytuacjach, w których Emitent ma prawo albo jest zobowiązany  

do wcześniejszego wykupu Obligacji, jak również informacje o sytuacjach i warunkach, po 

spełnieniu których posiadacz Obligacji uzyska prawo do wcześniejszego wykupu papieru 

wartościowego przez emitenta 

Emitentowi przysługuje prawo do żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji w każdym czasie do 

Dnia Ostatecznego Wykupu. Emitent może złożyć pisemne żądanie wcześniejszego wykupu wraz 

ze wskazaniem Dnia Wcześniejszego Wykupu. Emitent zawiadomi Obligatariusza o wcześniejszym 

wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej dziesięć (10) Dni Roboczych przed wskazanym 

Dniem Wcześniejszego Wykupu. Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, płacąc Należną 

Kwotę stanowiącą świadczenie pieniężne, o którym mowa w pkt 4.1.1.Warunków Emisji, tj. kwoty 
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pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji objętych żądaniem wcześniejszego 

wykupu i posiadanych przez danego Obligatariusza wraz z naliczonymi Odsetkami na Dzień 

Wcześniejszego Wykupu Obligacji. Płatność zostanie dokonana w Dniu Wcześniejszego Wykupu. 

Po dokonaniu pełnej płatności Obligacje będące przedmiotem żądania wcześniejszego wykupi 

ulegają umorzeniu. 

Obligatariusz jest uprawniony złożyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu jedynie w 

przypadku wystąpienia Przypadku Naruszenia, o którym mowa w pkt. 7 Warunków Emisji. 

Obligatariusz może złożyć Emitentowi pisemne Żądanie Wcześniejszego Wykupu Obligacji 

ze wskazaniem Przypadku Naruszenia stanowiącego podstawę wcześniejszego wykupu, 

na podstawie której wnosi o wcześniejszy wykup Obligacji oraz wskazaniem Dnia Wcześniejszego 

Wykupu („Żądanie Wcześniejszego Wykupu”). Żądanie Wcześniejszego Wykupu powinno 

wskazywać i opisywać co najmniej jedną z sytuacji stanowiących podstawę takiego żądania, zgodnie 

z pkt. 7 Warunków Emisji oraz zawierać stosowny dokument potwierdzający posiadanie Obligacji 

przez Obligatariusza. Emitent dokona Wcześniejszego Wykupu Obligacji poprzez zapłatę 

Obligatariuszowi Należnej Kwoty stanowiącej świadczenie pieniężne, o którym mowa w pkt 

4.1.1.Warunków Emisji, tj. kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji objętych 

Żądaniem Wcześniejszego Wykupu i posiadanych przez danego Obligatariusza na dzień złożenia 

Żądania Wcześniejszego Wykupu oraz Odsetek, o których mowa w pkt 4.1.2 Warunków Emisji 

naliczonymi na Dzień Wcześniejszego Wykupu Obligacji. Płatność zostanie dokonana przez 

Emitenta w Dniu Wcześniejszego Wykupu wskazanym przez Obligatariusza w Żądaniu 

Wcześniejszego Wykupu, która to data przypadać będzie nie później niż czternaście (14) Dni 

Roboczych po otrzymaniu przez Emitenta Żądania Wcześniejszego Wykupu.  Po dokonaniu pełnej 

płatności Obligacje będące przedmiotem żądania wcześniejszego wykupi ulegają umorzeniu.  

Jeżeli wystąpi i będzie się utrzymywać co najmniej jedno z następujących zdarzeń („Przypadek 

Naruszenia”), Obligatariusz może zażądać Wcześniejszego Wykupu Obligacji zgodnie z zasadami 

opisanymi powyżej: 

a) Jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie w sposób wyraźny lub dorozumiany złożone przez 

Emitenta jest lub okaże się nieprawdziwe w stosunku do stanu faktycznego obowiązującego  

w momencie, w którym takie oświadczenie lub zapewnienie zostało złożone; 

b) Jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta zostanie w sposób prawnie skuteczny 

postawione w stan wymagalności przed umownie uzgodnionym dniem wymagalności z powodu 

wystąpienia przypadku naruszenia warunków takiego Zadłużenia Finansowego, lub Emitent nie 

wykona zobowiązania do zapłaty jakiegokolwiek Zadłużenia Finansowego w terminie jego 

wymagalności, przedłużonym o ewentualny okres karencji, lub zobowiązanie z jakiejkolwiek 
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gwarancji lub poręczenia na zabezpieczenie Zadłużenia Finansowego osoby trzeciej nie 

zostanie wykonane w terminie jego wymagalności, przedłużonym o ewentualny okres karencji 

oraz po otrzymaniu wezwania do zapłaty, przy czym łączna wartość Zadłużenia Finansowego, 

w stosunku do których zaszło powyższe zdarzenie przekroczy kwotę 1.000.000 PLN; 

c) Emitent dobrowolnie zawiesi lub zaprzestanie całkowicie prowadzenia w całości swojej 

działalności, zlikwiduje swoje aktywa, z wyjątkiem aktywów, które mają być zbyte za godziwe 

wynagrodzenie lub na warunkach rynkowych; 

d) przeciwko Emitentowi zostanie wydany prawomocny, wyrok w sprawie wypłaty środków 

pieniężnych przekraczających kwotę 1 000 000,00 PLN, a Emitent nie wykona tego wyroku lub 

nie zapewni jego wykonania zgodnie z jego warunkami lub nie uzyska zawieszenia jego 

wykonania w terminie sześćdziesięciu (60) dni od daty jego wydania i w terminie wspomnianego 

okresu sześćdziesięciu (60) dni (lub dłuższego okresu, w trakcie którego wykonanie takiego 

wyroku zostanie zawieszone), nie wniesie odwołania i nie uzyska zawieszenia wykonania 

wyroku w trakcie takiego odwołania; 

e) Emitent będzie zalegał z opłacaniem należnych podatków lub innych świadczeń o charakterze 

publicznoprawnym przez okres co najmniej dwóch tygodni. 

 

Uprawnienia ustawowe Obligatariusza  

a) W przypadku zwłoki w realizacji przez Emitenta całości lub części zobowiązań pieniężnych 

związanych z Obligacjami, Obligatariusz będzie uprawniony do żądania natychmiastowego 

wykupu posiadanych Obligacji; Jeżeli Emitent nie ustanowił zabezpieczeń w terminach 

wynikających z niniejszych Warunków Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, 

natychmiastowemu wykupowi. 

b) 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.  

c) Obligacje są natychmiast wymagalne i płatne w dniu rozpoczęcia likwidacji Emitenta. 

 

2.8 Informacje na temat Administratora Hipoteki oraz Administratora Zabezpieczeń 

Stosownie do art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach oraz art. 29 Ustawy o Obligacjach. Emitent zawarł 

w dniu 2 grudnia 2020 r. umowę z Administratorem Hipoteki oraz Administratorem Zabezpieczeń, 

których funkcję będzie pełniła spółkę pod firmą Larysz Zajączkowski i Partnerzy Adwokaci  

i Radcowie Prawni Spółka Partnerska; ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze, NIP 6482769758, REGON 
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243435304, KRS 0000488884. Umowa stanowi Załącznik nr 2 do Warunków Emisji. Emitent może 

jednostronnie zmienić Warunki Emisji w zakresie zmiany podmiotu pełniącego funkcję 

Administratora Hipoteki oraz Administratora Zabezpieczeń.  

2.9 Wskazanie źródeł pochodzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z Obligacji. 

Zobowiązania wynikające z emitowanych Obligacji będą spłacane ze środków pochodzących  

z bieżącej działalności Emitenta. 

2.10 Wskazanie Dodatkowe informacje dotyczące obligacji przychodowych 

Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami przychodowymi. 

2.11 Informacje dotyczące obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków 

uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu 

spłaty tych obligacji 

Nie dotyczy. Obligacje nie są Obligacjami, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków 

uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty 

tych Obligacji. 

2.12 Wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych 

postanowień tych umów 

Emitent nie przewiduje podpisania umów o subemisję usługową lub inwestycyjną. 

 

3. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 
 

3.1.Podstawa prawna emisji  
 
Obligacje serii A zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1/12/2020 Zarządu Spółki 
podjętej w dniu 2 grudnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii A. Przedmiotowa uchwała brzmi 
jak następuje: 
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UCHWAŁA NR 1/12/2020 
ZARZĄDU ŚLĄSKIE KAMIENICE NA KOZIELSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
Z DNIA 2 GRUDNIA 2020 ROKU 

W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII A  
 

§ 1 
Zarząd spółki pod firmą Śląskie Kamienice na Kozielskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Katowicach, adres: Michała Drzymały 4 lok. 1, 40-059 Katowice, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000850502,  

NIP 6342979421, REGON 386564887 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie Ustawy z dnia  

15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483) (dalej: „Ustawa o obligacjach”) oraz  

art. 201 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505,  

z późn. zm.) postanawia wyemitować do 4.000 (czterech tysięcy) obligacji na okaziciela serii A,  

o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda (dalej „Obligacje”), na warunkach 

określonych szczegółowo w warunkach emisji obligacji (dalej „Warunki Emisji”) załączonych do niniejszej 

uchwały.  

§ 2 
1) Zarząd Spółki ustala, iż Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 33 pkt 1 Ustawy  

o Obligacjach, tj. w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129 

na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie, tj. dokumentu zawierającego 

co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, warunkach i zasadach oferty, 

ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, informacje o planowanym sposobie 

wykorzystania środków uzyskanych z emisji, istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta  

o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie (Dokument Informacyjny) oraz na 

podstawie Propozycji Nabycia Obligacji, o której mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. 

2) Formularze Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji będą przyjmowane do dnia 26 lutego  

2021 r. Emitent dopuszcza możliwość złożenia Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji  

w formie elektronicznej. Wpłaty na Obligacje powinny zostać dokonane na rachunek bankowy Emitenta 

wskazany w Propozycji Nabycia Obligacji w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. 

3) Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Emitenta w dniu 1 marca 2021 roku („Dzień Przydziału”) 

 w drodze uchwały Zarządu Emitenta. 

§ 3 

1.  Ponadto Zarząd Spółki postanowił ustalić, iż: 
1) łączna liczba Obligacji wyemitowanych uchwałą wynosi  do 4.000 (cztery tysiące), 

2) wartości nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),  

3) cena emisyjna Obligacji równa będzie kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną 

obligację; 



	 Dokument Informacyjny Śląskie Kamienice na Kozielskiej 

 

strona 19 z 65 

 
 

4) Obligacje będą obligacjami na okaziciela; 

5) Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki na prawie własności gruntu oraz 

budynków i budowli na działkach nr 44 I 45 w obrębie Śródmieście Załężne przy ulicy Kozielskiej 

w Katowicach, o powierzchni 1.630 m2 dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód  

w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW nr 

KA1K/00091023/3, częścią składową nieruchomości jest zespół trzech szeregowo 

postawionych kamienic przy ulicy Kozielskiej 5, 7 oraz 9; 

6) Obligacje będą oprocentowane, szczegółowy opis dotyczący wysokości i warunków 

oprocentowania zawarty został w Warunkach Emisji; 

7) wykup wszystkich Obligacji nastąpi w dniu 1 marca 2023;  

8) Obligacje będą mogły być zbywane bez ograniczeń. 

9) Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji w całości lub w części; 

10)  Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie papierów wartościowych. 

2.  Wszelkie szczegółowe informacja zostały wskazane w Warunkach Emisji stanowiących załącznik do 

niniejszej Uchwały. 

 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

3.2. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 
 
Na podstawie Dokumentu Informacyjnego Emitent oferuje Obligacje o łącznej wartości nominalnej 

do 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych). Każda Obligacja ma wartość nominalną 

1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do 

nabycia wynosi 4.000 (cztery tysiące). 

 

Obligacje są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje będą 

oferowane w trybie wskazanym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w drodze oferty publicznej, 

o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129 na podstawie dokumentu, o którym mowa 

w art. 37a Ustawy o Ofercie, tj. dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje  

o emitencie papieru wartościowego, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych 

papierów wartościowych, informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych 

z emisji, istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje 

zawarte w tym dokumencie (Dokument Informacyjny) oraz na podstawie Propozycji Nabycia 

Obligacji, o której mowa  w art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. 
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W związku z ww. ofertą Spółka udostępnia Dokument Informacyjny. Treść dokumentu 

sporządzonego przez Emitenta nie była zatwierdzana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na 

podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129, Spółka zwolniona jest z obowiązku publikacji 

prospektu emisyjnego w związku z ww. ofertą. Wartość oferty wynosi bowiem nie mniej niż 

100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z 

tytułu takich ofert publicznych obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą 

mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro. Dokument Informacyjny został 

udostępniony na stronie internetowej Emitenta w dniu 3 grudnia 2020 roku. 

 

Informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, 

mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia 

Dokumentu Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość 

po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu, będą udostępniane do publicznej 

wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub 

powzięcia o nim informacji, w formie aneksu oraz w sposób, w jaki został udostępniony Dokument, 

tj. na stronie internetowej: www.kozielska.slaskiekamienice.pl. 

 

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu lub 

aneksów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające charakteru aneksu 

Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób 

w jaki został udostępniony Dokument. 

 

Dokument Informacyjny nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję 

Nadzoru Finansowego. 

 

Oferta publiczna Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumencie Informacyjnym oraz Warunkach Emisji i Propozycji Nabycia, które są jedynymi 

prawnie wiążącym dokumentami zawierającymi informacje o Obligacji i ich ofercie i Emitencie. 

 

3.3. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta 

 

Oferta publiczna kierowana jest do (i) osób fizycznych, (ii) osób prawnych (iii) jednostek 

organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, zarówno rezydentów jak i nierezydentów 

w rozumieniu prawa dewizowego. Obligacje oferowane są wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Nierezydenci zainteresowani objęciem Obligacji powinni zapoznać się z 
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odpowiednimi postanowieniami prawa obowiązującymi w kraju ich zamieszkania/siedziby lub 

rejestracji. 

 

Zapisy na Obligacje przyjmowane będą w sposób określony w pkt 2.5. Dokumentu Informacyjnego. 

 

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy 

Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 

ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającymi z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa 

jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy 

podejmując czynności związane z nabyciem Obligacji nie narusza przepisów prawa.  

 

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w 

całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, 

Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów 

prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.  

 

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną 

w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z 

późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób 

zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Obligacji.  

 

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Informacyjny nie może być 

traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji ani jako zamiar pozyskania 

ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby 

niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Zamieszczone na stronie internetowej Emitenta 

informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Informacyjny i obligacje nim objęte nie były przedmiotem 

rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie -w szczególności w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki. 

 

3.4. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji  
 
Publiczna Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona w następujących terminach:  
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HARMONOGRAM OFERTY 

3 grudnia 2020 r. Publikacja dokumentacji ofertowej  

3 grudnia 2020 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów  

26 luty 2021 r. Zakończenie przyjmowania zapisów  

1 marca 2021 r. Przydział Obligacji  

 
Terminy realizacji Oferty mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów 

Oferty publicznej Obligacji.  

 

W przypadku przedłużenia któregoś z powyższych terminów, przekazanie informacji nastąpi nie 

później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś z tych 

terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia 

biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go 

na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej 

decyzji, nie później niż w dniu tego wcześniejszego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania 

zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego i termin ten nie 

może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia rozpoczęcia emisji. 

 

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Obligacje przed rozpoczęciem przyjmowania 

zapisów, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, tj. w drodze komunikatu 

aktualizacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony 

Dokument Informacyjny. 

 

3.5. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem 

 

Oferta publiczna odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym Dokumencie Informacyjnym, który wraz z Warunkami Emisji i Propozycją Nabycia jest 

jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie oraz Emitencie. Oferta 

Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Informacyjny nie może być traktowany jako 

rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Papiery wartościowe objęte niniejszym 

Dokumentem Informacyjnym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać przeprowadzona zgodnie z prawem, bez 

konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymagań prawnych. Każdy Inwestor 

zamieszkały lub mający siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską, który zamierza uczestniczyć w ofercie, 
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powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w innych 

państwach, które mogą mieć do niego zastosowanie w tym zakresie. 

 

Terminy składania zapisów  

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w terminach od 3 grudnia 2020 roku do 26 lutego 2021 

roku do godziny 23:59. Szczegółowe terminy związane z ofertą publiczną Obligacji zostały 

przedstawione w pkt 3.4 Dokumentu Informacyjnego. 

 

Cena 

Cena emisyjna jednej (1) Obligacji jest równa jej wartości nominalnej, tj. 1.000,00 PLN (słownie: 

jeden tysiąc złotych). 

 

Minimalna i maksymalna wielkość zapisu na Obligacje 

Pojedynczy zapis na Obligacje złożony przez Inwestora nie może obejmować mniej niż 1 (jedna) 

Obligacja i więcej niż łączna liczba Obligacji przewidzianych w ofercie tj. 4.000 (cztery tysiące). Zapis 

opiewający na większą liczbę Obligacji niż liczba Obligacji oferowanych w ofercie publicznej będzie 

traktowany jak zapis na łączną liczbę Obligacji oferowanych tj. 4.000 (cztery tysiące). Inwestor może 

złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje, przy czym łączna liczba Obligacji określona w zapisach 

złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba oferowanych Obligacji. Przy 

zachowaniu tej zasady wielokrotne zapisy składane przez Inwestora będą przy przydziale Obligacji 

traktowane jak jeden zapis. 

 

Na zasadzie art. 42 Ustawy o Obligacjach Emitent dopuszcza możliwość złożenia Formularza 

Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji w formie elektronicznej. Zapisy na Obligacje mogą być 

składane w formie papierowej albo elektronicznej. Zapisy na Obligacje Inwestorzy powinni składać 

na Formularzu Zapisu, który stanowi Załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji i Dokumentu 

Informacyjnego.  

 

Zapisy na Obligacje składane w formie papierowej przyjmowane będą w siedzibie Emitenta przy ul. 

Michała Drzymały 4 lok. 1, 40-059 Katowice. Możliwe jest również składanie zapisów 

korespondencyjnie –pocztą lub kurierem –na adres Emitenta: ul. Michała Drzymały 4 lok. 1, 40-059 

Katowice. W przypadku składania zapisu drogą korespondencyjną oryginał dokumentu zapisu musi 

zostać dostarczony na adres Emitenta najpóźniej w dniu 26 lutego 2021 roku do godz. 17:00.  

 

Składanie zapisów w postaci elektronicznej następuje poprzez wysłanie (i)  skanu podpisanego 

dokumentu, lub (ii) dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
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podpisem zaufanym na Adres e-mail Spółki kozielska@slaskiekamienice.pl do dnia 26 lutego 2021 

roku do godz. 23:59.  

 

Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga pisemnego poświadczenia przyjęcia go przez 

Emitenta najpóźniej do dnia, w którym kończą się zapisy na Obligacje (włącznie). 

 

W przypadku zapisów składanych korespondencyjnie albo drogą elektroniczną, wymagane jest 

również dołączenie do nich kopii dowodu tożsamości zawierającego PESEL lub/i zdjęcie. Jego brak 

spowoduje,  

że zapis taki nie zostanie uznany za złożony. 

 

Zapis, które nie zawiera wszystkich danych zawartych w Formularzu Zapisu jest nieważny. 

Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w formularzu nie wywołują skutków prawnych. Zapis 

na Obligacje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny.  

 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje 

ponosi Inwestor. 

 

Działanie przez pełnomocnika Inwestor może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego 

pełnomocnika w zakresie określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa. Jedna osoba może 

posiadać nieograniczoną liczbę pełnomocnictw. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika 

zobowiązana jest przedstawić w wystawione przez Inwestora pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo 

powinno być wystawione w formie pisemnej.  

 

Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika może być zobowiązana 

przedstawić następujące dokumenty: 

1. dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna), 

2. oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby pełnomocnika 

rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o pełnomocniku, 

z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 

uprawnionych do reprezentacji (jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna) albo oryginał 

lub poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania 

oświadczeń woli (jeśli pełnomocnikiem jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, 

której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być 
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uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny 

i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski, 

3. oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby inwestora, 

składającego zapis , rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe 

dane o niej, z którego wynika jej status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska 

osób uprawnionych do reprezentacji (jeśli mocodawcą jest osoba prawna) albo oryginał lub 

poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania 

oświadczeń woli (jeśli mocodawcą jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, 

której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być 

uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny 

i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

 

Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione 

przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy 

prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska, stanowią inaczej. 

Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez 

tłumacza przysięgłego na język polski. 

 

Termin związania zapisem 

Subskrybent będzie związany złożonym zapisem do dnia przydziału Obligacji lub do czasu złożenia 

oświadczenia o uchyleniu się od skutku złożonego zapisu na Obligacje, lub do dnia ogłoszenia 

informacji o niedojściu oferty publicznej Obligacji do skutku. 

 

3.6. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania 

wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest opłacenie Obligacji w kwocie równej iloczynowi liczby 

Obligacji wskazanej w Formularzu Zapisu i ceny emisyjnej Obligacji.  

 

Wpłaty na Obligacje powinny zostać dokonane na rachunek bankowy Emitenta o numerze 46 

1140 1078 0000 4351 9200 1001 prowadzony przez MBank, w terminie do dnia 26 lutego 2021 

r. godzina 23:59. 
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Wpłata na Obligacje powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby środki na 

nabycie Obligacji zostały zaksięgowane na rachunku bankowym Emitenta najpóźniej do końca 

ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje (data uznania rachunku Emitenta), pod rygorem 

uznania zapisu za nieważny i nie uwzględnienia go przy przydziale Obligacji. 

 

Tytuł wpłaty powinien zawierać: (i) PESEL (ii) imię i nazwisko (firma osoby prawnej) inwestora (iii) 

adnotację „Zapis na obligacje serii A Śląskie Kamienice na Kozielskiej”. 

 

Wpłata na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w zapisie nie oznacza nieważności zapisu, a 

powoduje,  

że będzie on traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z 

uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji). Inwestorzy mogą opłacać 

Obligacje dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie podlegała sumowaniu. 

 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat 

na Obligacje. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez 

bank przelewów. 

 

3.7. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było 

skuteczne 

 

Zapis na Obligacje jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. 

 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji udostępniony zostanie Aneks do 

Dokumentu Inwestycyjnego zawierający informacje o istotnych błędach lub znaczących czynnikach, 

mogących wpłynąć na ocenę Obligacji, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu 

Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po 

udostępnieniu Dokumentu Informacyjnego, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem 

Aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków 

prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie Emitentowi w terminie 2 dni 

roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu. Aneks 

będzie zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu.  
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Emitent nie może dokonać przydziału Obligacji wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się 

przez Inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.  

 

Osoby, które nie złożyły oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w 

związku z opublikowaniem Aneksu do Dokumentu Informacyjnego, związane są złożonym zapisem 

na Obligacje zgodnie z warunkami zawartymi w zmienionym Aneksie. W przypadku uchylenia się od 

skutków prawnych zapisu, Emitent zwróci Inwestorowi wpłaconą kwotę, w sposób w terminie do 7 

dni roboczych bez żadnych odsetek ani odszkodowań. 

 

3.8. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 
 

Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Emitenta w dniu 1 marca 2021 roku („Dzień 

Przydziału”) w drodze uchwały Zarządu Emitenta. Obligacje zostaną przydzielone w Dniu 

Przydziału, wedle uznania Emitenta i na podstawie listy inwestorów, którzy w sposób i w terminach 

określonych w Warunkach Emisji, Propozycji Nabycia i Dokumencie Informacyjnym złożyli 

Formularze Zapisu. Przydział Obligacji zostanie przeprowadzony na podstawie prawidłowo 

wypełnionych i złożonych Formularzy Zapisu i pod warunkiem prawidłowego opłacenia zapisu.  

W przypadku, gdy liczba Obligacji objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału wyniesie 

nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) sztuk, każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Obligacje 

zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył zapis i dokonał wpłaty.  

Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału 

zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż więcej niż 4.000 (cztery tysiące) sztuk, Obligacje 

zostaną przydzielone według uznania Emitenta. Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż 

określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.  

Informacja o dokonaniu przydziału Obligacji zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, 

w jaki został opublikowany Dokument Informacyjny. 

 

3.9. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Inwestorowi składającemu zapis na 

Obligacje nie zostaną przydzielone Obligacje lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Obligacji niż 

ta, na którą złożono zapis, nadpłacone kwoty zostaną zwrócone Inwestorowi w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia dokonania przydziału Obligacji.  

W przypadku odstąpienia od Oferty Obligacji Emitent poinformuje o tym fakcie poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej w sposób, w jaki został udostępnione 
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do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny. W przypadku odstąpienia od Oferty Publicznej 

Obligacji w trakcie jej trwania Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot 

wpłaconych przez nich środków w sposób określony przez Inwestora w zapisie, w terminie 7 dni 

roboczych od dnia ogłoszenia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej Obligacji. 

Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.  

W przypadku uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu w związku z 

udostępnieniem Aneksu do Dokumentu Informacyjnego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone 

takiemu Inwestorowi w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia Emitentowi oświadczenia na 

piśmie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi 

bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek 

bankowy wskazany przez Inwestora w Formularzu Zapisu.  

 

3.10. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może 

odstąpić od jej przeprowadzenia 

Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy do dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji  

w terminach określonych w Dokumencie Informacyjnym, nie zostanie objęta i należycie opłacona 

przynajmniej 1 (jeden) Obligacja, przy czym Emitent zakłada że wpływy brutto Emitenta z tytułu 

emisji Obligacji liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 

100.000 Euro. 

Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej 

Obligacji w każdym czasie, jeśli w ocenie Zarządu wystąpi taka potrzeba, z zastrzeżeniem, że 

odstąpienie od przeprowadzenia Oferty Obligacji po rozpoczęciu przyjmowania zapisów może 

nastąpić tylko z ważnych powodów. Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: nagłą 

zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było 

przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny 

negatywny wpływ na przebieg Oferty Publicznej lub działalność Emitenta, (ii) nagłą zmianę w 

otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na 

działalność operacyjną Emitenta, (iii) nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej 

Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie 

można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, (iv) nagłą zmianę sytuacji na 

rynku kapitałowym, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na przebieg Oferty 

Publicznej Obligacji Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem 

przyjmowania zapisów; (v) niezadowalający, zdaniem Emitenta, poziom zainteresowania 
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Obligacjami, w toku przyjmowania zapisów na Obligacje, oraz (vi) wystąpienie innych okoliczności 

powodujących, iż przeprowadzenie Oferty Publicznej byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu 

Emitenta lub Inwestorów.  

Emitent może w każdym czasie i bez podawania przyczyn podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania 

nowych terminów Oferty. Terminy te Spółka, może ustalić później, a informacja zostanie przekazana 

niezwłocznie po jej ustaleniu, w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny. 

 

3.11. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (i) dojściu lub niedojściu oferty 

do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odwołaniu, odstąpieniu 

od przeprowadzenia oferty lub jej zawieszeniu 

 

W przypadku dojścia albo niedojścia do skutku Oferty informacja o tym fakcie zostanie przekazana 

do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po powzięciu tej 

informacji przez Emitenta, w sposób w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny, tj. na 

stronie internetowej Spółki www.kozielska.slaskiekamienice.pl  

W przypadku odstąpienia od przeprowadzania Oferty lub jej odwołania informacja o tym fakcie 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin 

po powzięciu tej informacji przez Emitenta, w sposób w jaki został udostępniony Dokument 

Informacyjny, tj. na stronie internetowej Spółki www.kozielska.slaskiekamienice.pl. 

Informację o zawieszeniu Oferty Emitent poda do publicznej wiadomości w formie Aneksu do 

Dokumentu Informacyjnego w sposób w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny, tj. na 

stronie internetowej Spółki www.kozielska.slaskiekamienice.pl. W przypadku zawieszenia Oferty w 

trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na 

Obligacje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi Inwestorom. Osoby, które złożyły zapis na 

Obligacje mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 

dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu do Dokumentu Informacyjnego na podstawie którego 

oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na 

piśmie złożone Emitentowi.  

4. Cel emisji Obligacji 
Emitent planuje pozyskać z emisji Obligacji środki w wysokości do 4.000.000,00 zł (słownie: cztery 

miliony złotych), przy czym Emitent zakłada, że wpływy brutto Emitenta z tytułu emisji Obligacji 

liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro. 
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Środki pochodzące z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia 
Nieruchomości, tj. prawa własności gruntu oraz budynków i budowli na działkach nr 44 I 45 w 
obrębie Śródmieście Załężne przy ulicy Kozielskiej w Katowicach, o powierzchni 1.630 m2  dla której 
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi 
wieczyste o numerze KW KA1K/00091023/3, częścią składową nieruchomości jest zespół trzech 
szeregowo postawionych kamienic przy ulicy Kozielskiej 5, 7 oraz 9 wraz z budynkami 
pomocniczymi oraz następnie przeznaczone zostaną na sfinansowanie remontu wskazanej 
Nieruchomości. 
 
Nieruchomość składa się z działek nr 44 i 45 o powierzchni 1.630 m2 na których postawione  
są trzy pięciokondygnacyjne budynki kamienic mieszkalnych w zabudowie szeregowej, oraz 
znajdujące się w podwórzu dwa budynki gospodarcze i garaże. Działki nr 44 i 45 (arkusz mapy 33, 
obręb Dz. Śródmieście-Załęże), położone w Katowicach przy ul. Kozielskiej 5, 7 i 9, nie są objęta 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 
Budynki mieszkalne znajdujące się na nieruchomości to trzy kamienice w zabudowie zwartej z 
okresu przedwojennego, złożone z czterech kondygnacji naziemnych i poddasza. Wszystkie budynki 
zostały wykonane w technologii tradycyjnej. Stropy budynku nad piwnicą – odcinkowe na belkach 
stalowych, nad parterem i powyżej, stropy drewniane. Podesty w klatce schodowej odcinkowe. 
Więźby dachowe drewniane, schody w klatkach schodowych konstrukcji stalowej ze stopnicami 
drewnianymi, schody do piwnicy murowane.  
 
W budynkach znajdują się po dwa lokale na każdą kondygnację. Budynek skrajny, przy ulicy 
Kozielskiej 9 jako jedyny posiada na parterze dwa lokale użytkowe. 

5. Grupa kapitałowa Emitenta 
Emitent jest spółką zależną od notowanej na rynku NewConnect spółki pod firmą Berg Holding 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym 
Emitenta. Berg Holding Spółka Akcyjna prowadzi działalność holdingową opartą na tworzeniu oraz 
optymalnym zarządzaniu podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, skupiającym się na 
wzroście aktywów w obszarze fotowoltaika, technologie, e-commerce, zdrowie, nieruchomości, a 
także HORECA.  
 
Emitent nie posiada spółek zależnych od Emitenta. 
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6. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie 
Informacyjnym 

 
Emitent 
 
Firma:  Śląskie Kamienice na Kozielskiej  
Forma prawna:  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kraj siedziby:  Polska 
Siedziba:  Katowice 
Adres:  ul. Michała Drzymały 4 lok. 1, 40-059 
Telefon:  534067014 
Oznaczenie Sądu:   Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,, VIII Wydział 

Gospodarczy 
Internet:  www.kozielska.slaskiekamienice.pl 
E-mail:  kozielska@slaskiekamienice.pl 
KRS:  0000850502 
REGON:  386564887 
NIP:  6342979421 
 
 
Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie: 
 
W imieniu Emitenta działa: 
1/ Ofka Piechniczek - Prezes Zarządu, 
 
Działając w imieniu Śląskie Kamienice na Kozielskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Katowicach, niniejszym oświadczam, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu 
należytej staranności  informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i 
zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby 
wpływać na jego znaczenie.   
 
 
 
 
_____________________________ 
Ofka Piechniczek  
Prezes Zarządu   
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7. Czynniki ryzyka 
 
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy 

instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym, a w szczególności czynników 

związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma 

charakteru zamkniętego, obejmując 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 niniejszym dokumencie opisane, mogą 

w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez inwestora celów 

inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału. 

 

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

 

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i za granicą 

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

Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktów krajowych 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 oraz w tychże krajach ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak 

również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, co może 

mieć negatywny wpływ na osiągane przez niego wyniki. 

 

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

Biorąc pod uwagę znaczną i trudną do przewidzenia zmienność otoczenia prawnego w krajach, 

w których Emitent prowadzi działalność, a także często niską jakość prac legislacyjnych, 

istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich 

interpretacji, w szczególności w zakresie prawa prowadzenia działalności gospodarczej, prawa 

handlowego i prawa podatkowego. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być 

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

spadek wartości jego aktywów. 

 

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 
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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.  

 

Ryzyko zmian przepisów międzynarodowych 

Przepisy Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych w znacznym stopniu regulują 

funkcjonowanie branży nieruchomości. To z kolei powoduje, że polskie regulacje prawne są w 

znacznej mierze odzwierciedleniem przepisów europejskich oraz międzynarodowych, co niesie ze 

sobą element niepewności, co do zmian w tych przepisach i konieczność monitorowania aktualnego 

stanu prawnego jak również tendencji rozwojowych europejskich regulacji prawnych. 

 

Ryzyko związane z koniunkturą w branży nieruchomości 

Spółka działa na rynku charakteryzującym się wysokim stopniem wrażliwości na ogólną sytuację 

ekonomiczno-gospodarczą panującą w kraju. Istnieje ryzyko pogorszenia koniunktury w branży 

nieruchomości, co mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Ponadto 

należy wskazać, że rynek nieruchomości jest powiązany z ogólną koniunkturą gospodarczą, tak więc 

pogorszenie ogólnej koniunktury z dużym prawdopodobieństwem wpłynęłoby negatywnie na 

koniunkturę na rynku nieruchomości. Wahania koniunktury z jednej strony są oczywistym 

elementem ryzyka, ale z drugiej strony stwarzają też szanse (zwłaszcza dla podmiotów silnych 

kapitałowo) na atrakcyjne zakupy nieruchomości (po niskich cenach). Zarząd na bieżąco śledzi 

koniunkturę w branży nieruchomości i stara się uwzględniać zachodzące zmiany w działalności 

Emitenta oraz dostosowywać do nich założoną strategię. 

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. epidemie, pandemie, wojny, ataki 

terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian 

w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta.  

 

Ryzyko związane z wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów działalności 

Koszty operacyjne i inne koszty Emitenta mogą wzrosnąć przy równoczesnym braku odpowiedniego 

wzrostu przychodów. Do czynników, które mogą powodować wzrost kosztów operacyjnych 

i innych kosztów, zaliczyć można: (i) inflację; (ii) wzrost podatków i innych opłat publicznoprawnych; 

(iii) zmiany w przepisach prawa (w tym zmiany dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisów o ochronie środowiska), lub w polityce rządowej, które zwiększają koszty utrzymania 

zgodności z takimi przepisami lub polityką; (iv) wzrost kosztów finansowania działalności 
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gospodarczej (v) wzrost kosztów komponentów budowalnych. Wyżej wymienione czynniki mogą 

mieć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta . 

 

Ryzyko związane z wpływem pandemii COVID – 19 na działalność Emitenta  

Rok 2020 przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa SARS-COV-2 (koronawirusa) w wielu krajach, w 

tym  

w Polsce. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę zarówno krajową jak i światową. 

Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji, jak również 

wyhamowanie inwestycji inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych mogą mieć wpływ na 

sytuację Emitenta. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, z uwagi na dynamiczną 

sytuację, brak wiedzy dotyczących przyszłych decyzji organów państwowych oraz 

międzynarodowych, a także ich długoterminowego wpływu na gospodarkę Zarząd Emitenta nie ma 

możliwości precyzyjnego określenia wpływu trwającej epidemii na działalność Emitenta. 

 

 Zarząd na bieżąco monitoruje możliwy wpływ sytuacji na działalność operacyjną, wyniki finansowe  

i perspektywy Emitenta.  

 

7.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko krótkiego prowadzenia działalności  

Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności w drugiej połowie 2020 roku. Biorąc pod uwagę bardzo 

wczesny etap rozwoju Spółki działalność obarczona jest więc ryzykiem w postaci niedostosowania 

działalności operacyjnej Spółki do oczekiwań rynku; nieosiągnięcia oczekiwanej pozycji rynkowej i 

tym samym niemożliwości realizacji planów strategicznych. Powyższe ryzyka są ograniczone z uwagi 

na bardzo duże doświadczenie kluczowych managerów Emitenta na rynku nieruchomości.  

 

Ryzyko związane z kolejną emisją obligacji 

Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji Obligacji umożliwią mu zakup Nieruchomości 

oraz prace remontowe. Strategia rozwoju Spółki prawdopodobnie będzie wymagać pozyskania 

większej ilości środków, niż możliwe do pozyskania z emisji Obligacji. Możliwe zatem, że Spółka 

będzie więc przeprowadzać kolejną emisje obligacji, co może zwiększyłoby wielkość zadłużenia.  

 

Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta (ryzyko nieosiągnięcia celów strategicznych) 

Z uwagi na fakt, że Emitent działa na rynku, który jest w dużym stopniu obarczony ryzykiem 

zmienności, Emitent narażony jest na ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń 

strategicznych oraz przyszłego zapotrzebowania na nie ze strony zarówno aktualnych jak i 
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potencjalnych klientów Emitenta. Powyższe wpływa także na ryzyko niezrealizowania możliwych 

do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych. 

 

Ryzyko związane ze współpracą z podwykonawcami 

Spółka współpracuje z zaufanymi i doświadczonymi podwykonawcami. Emitent zawierając umowy 

z podwykonawcami stara się zapewnić najdalej idące bezpieczeństwo procesu poprzez odpowiedni, 

poprzedzony analizą i weryfikacją referencji dobór podwykonawców. Istnieje jednak ryzyko 

nienależytego wywiązania się z umowy co może w konsekwencji spowodować opóźnienie się prac 

remontowych i adaptacyjnych nieruchomości. 

 

Ryzyko niepozyskania nowych nieruchomości  

Przyszła kondycja finansowa Spółki uzależniona jest od pozyskiwania nieruchomości 

inwestycyjnych w atrakcyjnych cenach. Zdolność tą determinuje nie tylko sprawność działania w 

tym zakresie, ale również inne czynniki rynkowe, takie jak: niewystarczająca podaż nieruchomości, 

brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nieuregulowany status prawny. Na 

dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, Spółka nie odnotowała istotnych 

trudności w pozyskaniu nieruchomości inwestycyjnych, jednak w przyszłości mogą wystąpić 

problemy z nabywaniem nieruchomości lub ich cena może wzrosnąć, co mogłoby przyczynić się do 

pogorszenia się wyników finansowych.  

 

Ryzyko wad prawnych nieruchomości  

Istnieje ryzyko, że Nieruchomość którą Emitent planuje nabyć i nieruchomości, które Emitent będzie 

nabywał w przyszłości, będą obarczone wadami prawnymi, jak np. roszczenia reprywatyzacyjne, 

wadliwy tytuł prawny do nieruchomości, wadliwa podstawa nabycia nieruchomości, etc. Ujawnienie 

się tego rodzaju wad prawnych po nabyciu nieruchomości może skutkować istotnym spadkiem 

wartości nieruchomości, a w skrajnym przypadku może prowadzić do utraty własności takiej 

nieruchomości. W celu zminimalizowania ryzyka, Emitent przy udziale doradcy prawnego wnikliwie 

bada stan prawny nieruchomości, które mają zostać nabyte oraz dochowuje należytej staranności w 

zakresie stosowania mechanizmów ochrony prawnej nabywcy.  

 

Ryzyko związane z wyceną nieruchomości  

Jednym z ryzyk związanych z pozyskaniem nieruchomości jest ryzyko wyceny, która będąca 

podstawą do określenia ceny transakcyjnej nieruchomości, z założenia powinna określać jej wartość 

rynkową w sposób rzetelny. Praktyka pokazuje jednak sytuacje, w których cena ta znacząco odbiega 

od wartości rynkowej. Celem ograniczenia niniejszego ryzyka Emitent dba o to, aby wartość 
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nieruchomości została określona przez niezależnego rzeczoznawcę. Wycena ta nie zawsze jednak 

musi być sporządzona w postaci operatu szacunkowego.  

 

Ryzyko utraty wartości nieruchomości  

Jest to ryzyko związane z niewłaściwym użytkowaniem przez wynajmujących. Użytkowanie 

nieruchomości zbyt intensywne lub niezgodne z funkcjonalnym przeznaczeniem obiektu, może 

spowodować spadek wartości rynkowej nieruchomości w wyniku ponadprzeciętnego zużycia 

technicznego.  

 

Ryzyko związane z zawarciem transakcji 

Ryzyko to jest związane ze wszystkimi czynnościami, zarówno formalnymi jak i faktycznymi, 

koniecznymi do przygotowania przeniesienia własności aktywów, a w szczególności nieruchomości. 

Nieprawidłowe w zakresie zgodności z prawem, stanem faktycznym lub wolą stron lub też 

nieprecyzyjne zapisy w umowach sprzedaży mogą utrudnić lub uniemożliwić dokonanie 

przeniesienia własności lub też przyczynić się do otrzymania niższej ceny sprzedaży, zapłacenia 

wyższej ceny czy opóźnienia płatności. W celu zminimalizowania tego ryzyka Emitent dokłada 

należytej staranności w procesie przygotowania transakcji, między innymi korzystając z usług 

zewnętrznych doradców, jednak całkowite wyeliminowanie tego ryzyka jest niemożliwe.  

 

Ryzyko uzależnienia robót budowlanych od podwykonawców lub opóźnienia w realizacji projektów 

rewitalizacji nieruchomości bądź wzrostem ich kosztów 

Emitent nie wykonuje samodzielnie robót budowlanych. W umowach z wykonawcami Emitent 

zastrzega stosowne postanowienia dotyczące odpowiedzialności wykonawców z tytułu 

niewykonania bądź nienależytego wykonania powierzonych im prac, a także zakresu ich 

obowiązków w okresie gwarancji. Pomimo tego, iż Emitent nadzoruje wykonanie tych prac (w 

szczególności w ramach nadzoru inwestycyjnego), nie może jednak zagwarantować, że wszystkie 

prace zostaną wykonane terminowo i w sposób prawidłowy. Konsekwencjami opisanego powyżej 

stanu rzeczy mogą być opóźnienia w realizacji projektu rewitalizacji nieruchomości, wzrost kosztów 

tego projektu, czy powstanie sporu z wykonawcą. Szczególnym rodzajem opisywanego ryzyka jest 

utrata płynności finansowej przez wykonawców, którym zlecono wykonanie określonych prac bądź 

robót. Utrata płynności finansowej może skutkować opóźnieniami w realizacji prac albo też 

całkowitym zaprzestaniem wykonywania prac przez wykonawcę, co spowoduje konieczność jego 

zmiany. Wszelkie opóźnienia oraz koszty związane z niewykonaniem bądź nienależytym 

wykonaniem umów przez wykonawców mogą istotnie, negatywnie wpłynąć na wynik finansowy 

projektu, a w konsekwencji na działalność gospodarczą i sytuację finansową Emitenta.  
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Ryzyko wzrostu kosztów remontu nieruchomości 

Realizacja projektów rewitalizacji i restrukturyzacji nieruchomości wymaga znacznych nakładów 

kapitałowych. W związku z długim procesem realizacji takich projektów istnieje ryzyko nieuzyskania 

pozwolenia na budowę, opóźnienia w realizacji projektu czy wzrostu kosztów kredytu na podstawie, 

której przygotowano projekt. Mogą również wydarzyć się nieszczęśliwe wypadki lub 

nieprzewidziane trudności techniczne. Dodatkowo Emitent, zlecając projekty podwykonawcom, nie 

ma wpływu na kształtowanie się czynników rynkowych (cena materiałów, ceny usług) i w związku 

z tym występuje ryzyko wzrostu kosztów budowy. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń może 

istotnie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta.  

 

Ryzyko związane z lokalizacją nieruchomości  

W przypadku rynku nieruchomości lokalizacja jest jednym z podstawowych czynników 

warunkujących opłacalność inwestycji. Istnieje ryzyko, iż nie uda się pozyskać nieruchomości 

w atrakcyjnych lokalizacjach. Ponadto może się zdarzyć taka sytuacja, że dana lokalizacja utraci 

swoją atrakcyjność. Wystąpienie takich okoliczności może mieć negatywny wpływ na sytuację 

finansową Emitenta. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację na rynku nieruchomości Górnego Śląska 

i wyszukuje korzystne lokalizacje przyszłych inwestycji. 

 

Ryzyko niekorzystnych warunków atmosferycznych  

Elementem charakterystycznym dla działalności prowadzonej przez Emitenta w zakresie 

realizowanych projektów jest duża zależność od warunków pogodowych. Niesprzyjająca aura może 

doprowadzić do przekroczenia harmonogramów realizowanych projektów, a co za tym idzie do 

nieplanowanego wzrostu kosztów i obniżenia osiąganego wyniku finansowego Emitenta 

 

Ryzyko związane z realizacją projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości  

W związku z prowadzeniem przez Emitenta inwestycji na rynku nieruchomości, realizacja projektów 

wymaga ponoszenia znacznych nakładów kapitałowych na etapie przygotowania inwestycji oraz 

w trakcie jej realizacji. W związku z długim procesem realizacji takich projektów oraz potrzebami 

w zakresie ich finansowania, z takimi przedsięwzięciami związane są istotne ryzyka: nieuzyskanie 

bądź nieuzyskanie w terminie pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięcia zgodnie 

z planami Emitenta, opóźnienia w realizacji projektu, wyższy poziom kosztów od założonego 

w budżecie, nieznalezienie nabywców za proponowaną cenę, nierzetelność wykonawców lub 

podwykonawców, braki materiałów lub sprzętu budowlanego, nieszczęśliwe wypadki lub 

nieprzewidziane trudności techniczne, a także wystąpienie niekorzystnych warunków gruntowych 
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oraz odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń 

może istotnie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuacje finansową lub wyniki Emitenta. 

 

Ryzyko związane z przewidywaną dużą zmiennością wyniku finansowego  

Przyszłe wyniki finansowe Emitenta w dużej mierze będą uzależnione od wyników powodzenia 

realizacji poczynionej przez Emitenta inwestycji. W związku ze specyfiką prowadzonej przez 

Emitenta działalności jego wynik finansowy będzie wiec podlegać większym wahaniom w 

porównaniu do spółek działających w innych branżach. W związku z powyższym prognozowanie 

przyszłych wyników finansowych Emitenta może mieć zmienny charakter. 

 

Ryzyko niepozyskania dodatkowego kapitału 

Nie można wykluczyć, iż szacunki Emitenta dotyczące wysokości dodatkowego kapitału, który 

będzie konieczny do prowadzenia działalności inwestycyjnej, okażą się niedokładne, a dotychczas 

zabezpieczone środki finansowe będą niewystarczające. Nie ma pewności, czy Emitent pozyska 

środki w wystarczającej wysokości, po satysfakcjonującej cenie i w odpowiednim terminie. W 

przypadku nie pozyskania dodatkowych środków istnieje ryzyko, iż dokonane inwestycje, wobec 

braku możliwości ich dofinansowania, mogą nie przynieść zakładanych zysków lub w skrajnym 

przypadku zakończyć się niepowodzeniem. 

 

7.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Obligacji 

W przypadku niedojścia Oferty Obligacji do skutku zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot 

dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty 

Obligacji do skutku. Zwraca się uwagę Inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek 

odsetek i odszkodowań. 

 

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na  

Emitent wskazuje, iż wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza 

zapisu ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie 

skutkuje nieważnością zapisu.  

 

Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od oferty publicznej 

Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Obligacji w 

każdym czasie, jeśli w ocenie Zarządu wystąpi taka potrzeba, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od 

przeprowadzenia Oferty Obligacji po rozpoczęciu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko z 
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ważnych powodów. Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: nagłą zmianę w sytuacji 

gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było przewidzieć przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny wpływ 

na przebieg Oferty Publicznej lub działalność Emitenta, (ii) nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym 

lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania 

zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta, 

(iii) nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub 

mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów, (iv) nagłą zmianę sytuacji na rynku kapitałowym, która 

miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na przebieg Oferty Publicznej Obligacji Emitenta, a 

której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów; (v) niezadowalający, 

zdaniem Emitenta, poziom zainteresowania Obligacjami, w toku przyjmowania zapisów na 

Obligacje, oraz (vi) wystąpienie innych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty 

Publicznej byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub Inwestorów. 

 

W przypadku ewentualnego odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji Emitent poinformuje o tym 

fakcie poprzez zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej w sposób, w jaki został 

udostępniony do publicznej wiadomości Dokument. W przypadku odstąpienia od Oferty Publicznej 

Obligacji w trakcie jej trwania Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot 

wpłaconych przez nich środków w sposób określony przez Inwestora w zapisie, w terminie 7 dni 

roboczych od dnia ogłoszenia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej Obligacji. 

Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

 

Ryzyko związane z zawieszeniem oferty 

Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o zawieszeniu Oferty Obligacji w każdym czasie, jeśli w 

ocenie Zarządu wystąpi taka potrzeba. 

 

W przypadku ewentualnego zawieszenia Oferty Obligacji stosowna informacja zostanie podana do 

publicznej wiadomości poprzez udostępnienie Aneksu do Dokumentu Informacyjnego, w sposób w 

jaki został opublikowany Dokument. Jeśli decyzja o zawieszeniu zostanie podjęta w trakcie trwania 

subskrypcji, złożone zapisy oraz dokonane wpłaty uważane są nadal za ważne, jednakże 

Inwestorowi będzie wówczas służyło uprawnienie do złożenia oświadczenia o uchyleniu się od 

skutków prawnych złożonego zapisu na Obligacje, w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia 

udostępnienia Aneksu. Zawieszenie Oferty Obligacji spowoduje przesunięcie terminów, w tym 

terminu przydziału Obligacji. W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej, Inwestorom, którzy 

wyrazili zgodę i opłacili zapisy, a następnie złożyli oświadczenie o odstąpieniu od zapisu, zostanie 
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dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków na rachunki bankowe wskazane przez Inwestorów 

w Formularzach Zapisu, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia decyzji Emitenta o zawieszeniu 

Oferty Obligacji. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.  

 

Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu na obligacji 

Emitent wskazuje, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza 

Zapisu na Obligacje ponosi Inwestor. Zapis pomijający jakikolwiek z wymaganych elementów może 

zostać uznany za nieważny. Nieopłacenie zapisu na Obligacje w terminie określonym w Dokumencie 

Informacyjnym powoduje nieważność całości złożonego zapisu. Brak wpłaty w terminie określonym 

w Dokumencie Informacyjnym będzie powodować nieważność zapisu. Dokonanie w terminie 

wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w zapisie nie oznacza automatycznie nieważności 

zapisu. Przy przydziale może on być traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie we 

wpłaconej kwocie, z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji, jednak 

w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględniać 

takiego zapisu przy przydziale. 

 

Adekwatność inwestycji w Obligacje komercyjne wobec potrzeb i wiedzy Inwestora 

Każdy Inwestor rozważający inwestycję w Obligacje powinien oszacować, czy jest ona dla niego w 

danych okolicznościach odpowiednia. W szczególności, każdy inwestor powinien: (i) posiadać 

wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści i ryzyka 

związanego z inwestowaniem w Obligacje; (ii) posiadać dostęp do, oraz znajomość odpowiednich 

narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego szczególnej sytuacji 

finansowej (iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich 

rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje; (iv) w pełni rozumieć warunki emisji 

Obligacji (v) posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) 

ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych inflacji oraz innych 

czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyk. 

 

Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF 

sankcji  

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 

dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta, 

oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że 

takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa w art. 16 

ust. 2, Ustawy o Ofercie Komisja może (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, 

subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, 
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lub (ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej 

prowadzenia, lub (iii) opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z 

prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  

 

Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem reklamy 

oferty 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 2–4 

Rozporządzenia 2017/1129 –dotyczących reklam odnoszących się do oferty publicznej -przez 

emitenta, oferującego, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne 

podmioty działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie 

naruszenie może nastąpić, Komisja może: (i)nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy 

lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując 

nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub, (ii)zakazać udostępniania określonych 

informacji albo dalszego ich udostępniania, w szczególności w przypadku gdy wskazane przez 

Komisję nieprawidłowości nie zostały usunięte w terminie określonym w wyszczególnieniu (i), lub 

(iii) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2, 

informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując naruszenia praw. 

 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu (ii) Komisja może 

wielokrotnie zastosować przewidziane powyżej środki. W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie 

przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów Ustawy 

regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej.  

 

Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów  

Zgodnie z niniejszym Dokumentem Informacyjnym Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do 

zmiany terminów Oferty Obligacji, w tym wydłużenia terminu przyjmowania zapisów na Obligacje. 

W takim przypadku, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie 

Aneksu do Dokumentu Informacyjnego. Informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości 

w sposób, w jaki został opublikowany Dokument Informacyjny. Wydłużenie przyjmowania zapisów 

na Obligacje może spowodować zamrożenie na pewien czas środków finansowych wniesionych 

przez Inwestorów w formie dokonanych wpłat na Obligacje. 

 

Ryzyko nieustanowienia zabezpieczenia Obligacji 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie zostały ustanowione 

zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji. Zgodnie z Warunkami Emisji Emitent 

zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczeń w określonych terminach, jednak nie można 
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kategorycznie wykluczyć,że terminy te zostaną dotrzymane, jak również, że w ogóle dojdzie do 

ustanowienia zabezpieczeń. W myśl art. 74 ust. 3 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowił 

zabezpieczeń w terminach wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie 

Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 

 

Ryzyko opóźnienia utworzenia ewidencji 

Na podstawie art. 8 Ustawy o obligacjach i art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie prawa z Obligacji 

powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji prowadzonej przez Agenta Emisji. Agent Emisji 

tworzy Ewidencję po spełnieniu wymogów będących przedmiotem weryfikacji dokonanej w 

zakresie określonym w art. 7a ust. 4 pkt 1–3 Ustawy o Obrocie lub gdy ujawnione w toku weryfikacji 

nieprawidłowości lub niezgodności zostały usunięte przez Emitenta albo nie zagrażają 

bezpieczeństwu obrotu ani interesom Inwestorów. Nie można więc wykluczyć powstania 

opóźnienia w utworzeniu Ewidencji, a w skrajnym przypadku nie utworzenia przez Agenta Emisji 

Ewidencji i w konsekwencji nie zarejestrowania Obligacji w Depozycie. 

 

8. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta 
 

8.1. Strategia działalności Emitenta 
 
Podstawowy przedmiot działalności Emitenta 

 

Emitent jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze handlu 

nieruchomościami. W opuszczonych i zaniedbanych kamienicach Emitent zauważa nie tylko 

potencjał, ale i szansę na realizację własnych celów biznesowych. Aktualnie Emitent planuje skupić  

działalność wokół jednej, głównej inwestycji przy ulicy Kozielskiej 5, 7 oraz 9 wraz z budynkami 

pomocniczymi. Emitent planuje nabycie wskazanej nieruchomości, finansowanie jej remontu, aż do 

momentu zakończenia prac remontowych i dokonania sprzedaży odrestaurowanych mieszkań. 

Model biznesowy oparty jest na poszanowaniu tradycji z jednoczesnym uwzględnieniem 

nowoczesnych rozwiązań technicznych, designerskich oraz oczekiwań współczesnego klienta rynku 

nieruchomości. 

 

Podstawową działalnością Emitenta jest inwestowanie na rynku nieruchomości (w szczególności 

w stare kamienice) na terenie województwa śląskiego poprzez: 

1. zakup nieruchomości, 

2. remont lub modernizację nieruchomości, 
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3. sprzedaż kamienicy lub wyodrębnionych wcześniej lokali lub 

4. wynajem wyodrębnionych wcześniej lokali w kamienicy. 

 

Informacje o podstawowych produktach i usługach Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent podstawowymi produktami oraz 

usługami świadczonymi przez Emitenta są: 

1. sprzedaż kamienicy lub wyodrębnionych lokali lub 

2. wynajem wyodrębnionych lokali w kamienicy. 

 

Celem realizacji podstawowej działalności, tj. dokonania sprzedaży lub wynajmu zrewitalizowanych 

przez Spółkę nieruchomości Emitent co do zasady realizuje poszczególny projekt w następujących 

etapach: 

1. zakup nieruchomości, w tym w szczególności wykonanie następujących czynności: 

• przeprowadzenie analizy budowlanej, finansowej (pod kątem przyszłej zyskowności) oraz 

prawnej, 

• zaprojektowanie nowego podziału funkcjonalnego (przygotowanie dokumentacji 

architektonicznej), 

2. remont lub modernizacja nieruchomości. 

 

 
 
 
Podstawową zasadą Emitenta jest realizacja projektów cechujących się dobrą lokalizacją (centra 

miast Górnego Śląska, dobrym projektem architektonicznym oraz wysoką jakością wykończenia. 
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1. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI 

 

Skuteczne pozyskanie odpowiednich nieruchomości jest najważniejszym atutem Spółki 

determinującym jej rozwój.  Emitent prowadzi monitoring sytuacji na rynku nieruchomości oraz stara 

się aktywnie wyszukiwać potencjalnie atrakcyjne kamienice. Jednocześnie w zakresie identyfikacji 

atrakcyjnych projektów Emitent dodatkowo korzysta z usług agencji nieruchomości (współpraca 

wyłącznie na zasadzie wynagrodzenia prowizyjnego od faktycznie zrealizowanych transakcji), a 

także otrzymuje oferty bezpośrednio od pośredników w obrocie nieruchomościami czy od samych 

właścicieli nieruchomości. 

 

Emitent celem pozyskania pełnej i rzetelnej wiedzy o nieruchomości, będącej przedmiotem 

inwestycji oraz w celu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego o ile uzna to za konieczne, przeprowadza 

szczegółowe badanie stanu prawnego oraz finansowego (due diligence). Dodatkowo Emietnt w 

wielu przypadkach decyduje o dokonaniu uzupełnienia wyników raportu due diligence operatem 

szacunkowym sporządzonym przez rzeczonzawcę majątkowego. W związku z powyższym w ocenie 

Emitenta połączenie ww. analiz jest wystarczające do ustalenia obecnej jak i przyszłej dochodowości 

danej inwestycji. 

 

2. PROJEKTOWANIE 

 

Na tym etapie Emitent podejmuje decyzję czy zakupiona kamienica przeznaczona będzie w całości 

do sprzedaży czy też zostaną wyodrębnione lokale pod sprzedaż lub wynajem. 

W przypadku podjęcia decyzji o podziale kamienicy na lokale mieszkalne, wykonywane są wstępne 

projekty architektoniczne przez sprawdzone przez Emitenta podmioty wykonujące prace 

projektowe. Projekty architektoniczne wykonywane są przy uwzględnieniu założeń oraz 

wskazówek Spółki, w tym w szczególności uwzględniane są kryteria co do liczby, powierzchni czy 

układu mieszkań. Natomiast w przypadku pozostawienia kamienicy w dotychczasowym układzie 

projekty architektoniczne wykonywane są z uwzględnieniem założeń i wskazówek Emitenta 

związanych z wyglądem klatek schodowych, sposobem elewacji czy metodami termomodernizacji. 

 

3. REMONT LUB MODERNIZACJA NIERUCHOMOŚCI 

 

Niezależnie od decyzji Emitenta dotyczącej przeznaczenia zakupionej nieruchomości (sprzedaż, 

wynajem) Spółka wykonuje generalny remont kamienicy wraz z wymianą instalacji elektrycznych 

i wodnych, montażem nowej sieci grzewczej, odnowieniem klatek schodowych oraz aranżacją 
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podwórek i placów albo dokonuje wyłącznie drobnych poprawek lub odświeżenia (w zależności od 

stanu nabytej nieruchomości). 

 

Przy wykonywaniu przedmiotowych prac Emitent korzysta z usług podmiotów zewnętrznych 

realizowanych na jego zlecenie (elektrycy, hydraulicy czy architekci krajobrazu).  Emitent wskazuje, 

iż prace remontowe i modernizacyjne, jakie wykonuje na tym etapie co do zasady nie wymagają 

uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia do urzędu planowanego remontu lub 

modernizacji nieruchomości (uzyskanie pozwolenia na budowę wymagają prace związane z 

adaptacją strychów na lokale mieszkalne czy zmiana sposobu użytkowania lokali z mieszkalnych na 

użytkowe, pod działalność komercyjną). 

 

Niektóre kamienice, w tym w szczególności kamienice znajdujące się w centrum miast na Górnym 

Śląsku znajdują się pod ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku nabycia obiektów 

budowlanych znajdujących się pod ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków Emitent 

zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, wydanego przez właściwy 

organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. 
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9. Sytuacja finansowa  
 

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców w dniu 17 lipca 2020 roku i na dzień 

sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie sporządzał sprawozdania finansowego.   

 

Wartość zaciągniętych zobowiązań, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona 

na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji 

nabycia: 

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań (wraz z rezerwami na zobowiązania) na dzień  

30 września 2020 r. wynosi: 0,00 w tym wartość rezerw na zobowiązania: 0,00 zł, wartość 

zobowiązań długoterminowych: 0,00 zobowiązań krótkoterminowych 0,00. Wartość zobowiązań 

przeterminowanych na dzień 30 września 2020 r. wynosi: 0,00. 
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*** 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – 

dalej RODO − informujemy, że Śląskie Kamienice na Kozielskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest 

Administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony Państwa danych 

osobowych jest możliwy pod nr tel.: 534067014 lub pod adresem mailowym:  kozielska@slaskiekamienice.pll. 

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i 

wykonania umowy z Państwem, związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną obligacji serii A  (na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych 

wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z 

przeprowadzeniem oferty publicznej obligacji serii A (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia spółki pod firmą Śląskie Kamienice na Kozielskiej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) podmiotom 

świadczącym usługi doradcze, 2) firmom inwestycyjnym, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Krajowemu 

Depozytowi Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5) sądom powszechnym, a także dane mogą być 

udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony 

udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych nie 

będzie przekazywał Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. Administrator danych nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych do 

profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja 

umowy będą niemożliwe. 
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10. Załączniki 
9.1. Aktualny odpis z KRS Emitenta 
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9.2. Umowa Spółki 
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9.3.  Formularz zapisu 

FORMULARZ	ZAPISU	NA	OBLIGACJE	SERII	A	
ŚLĄSKIE	KAMIENICE	NA	KOZIELSKIEJ	SPÓŁKA	Z	OGRANICZONĄ	

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Z	SIEDZIBĄ	W	KATOWICACH	

	
Niniejszy	dokument	stanowi	zapis	na	obligacje	zwykłe	serii	A		("Obligacje")	o	wartości	nominalnej	1.000,00	PLN	(słownie:	

jeden	tysiąc	złotych)	każda	oferowane	przez	Śląskie	Kamienice	na	Kozielskiej	Spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	
z	 siedzibą	 w	 Katowicach,	 adres:	 Michała	 Drzymały	 4	 lok.	 1,	 40-059	 Katowice,	 wpisaną	 do	 Rejestru	 Przedsiębiorców	
Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 prowadzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 Katowice-Wschód	 w	 Katowicach,	 VIII	 Wydział	
Gospodarczy	pod	numerem:	KRS	0000850502,	NIP	6342979421,	REGON	386564887		(„Emitent”)	w	trybie	wskazanym	w	art.	
33	pkt	1	Ustawy	o	Obligacjach,	 tj.	w	drodze	oferty	publicznej,	o	której	mowa	w	art.	2	 lit.	d	Rozporządzenia	2017/1129	na	
podstawie	dokumentu,	o	którym	mowa	w	art.	37a	Ustawy	o	Ofercie,	tj.	dokumentu	zawierającego	co	najmniej	podstawowe	
informacje	 o	 emitencie	 papieru	 wartościowego,	 warunkach	 i	 zasadach	 oferty,	 ze	 wskazaniem	 oferowanych	 papierów	

wartościowych,	informacje	o	planowanym	sposobie	wykorzystania	środków	uzyskanych	z	emisji,	istotnych	czynnikach	ryzyka	
oraz	oświadczenie	emitenta	o	odpowiedzialności	za	informacje	zawarte	w	tym	dokumencie	(Dokument	Informacyjny)	oraz	na	
podstawie	Propozycji	Nabycia	Obligacji,	o	której	mowa	w	art.	34	ust.	2	Ustawy	o	Obligacjach.	
Przedmiotem	 oferty	 publicznej	 jest	 4.000	 (cztery	 tysiące)	 Obligacji	 emitowanych	 przez	 Emitenta	 o	 wartości	 nominalnej	
1.000,00	PLN	(słownie:	jeden	tysiąc	złotych)	każda	i	łącznej	wartości	nominalnej	do	4.000.000,00	PLN	(słownie:	cztery	miliony	
złotych).		
	Obligacje	przeznaczone	są	do	objęcia	na	warunkach	określonych	w	(i)	udostępnionym	Dokumencie	Informacyjnym	o	którym	
mowa	w	art.	37a	Ustawy	o	Ofercie	(ii)	Warunkach	Emisji	Obligacji	(iii)	Uchwale	Zarządu	Emitenta	w	sprawie	emisji	obligacji	

serii	A	z	dnia	2	grudnia	2020	roku	stanowiącej	podstawę	emisji	Obligacji	(iv)	Propozycji	Nabycia	oraz	niniejszym	formularzu	
zapisu.  
	
DATA	PRZYJĘCIA	ZAPISU:		 	 	 ________________________________________________________________	
	
DANE	SKŁADAJĄCEGO	ZAPIS	 	 	 	 						 												 		

IMIĘ	I	NAZWISKO/	NAZWA	 	

PESEL	 	

KRS	LUB	NUMER	

ZAGRANICZNEGO	REJESTRU	

	 NIP	 REGON	

RODZAJ	DOKUMENTU	
TOŻSAMOŚCI	

	 SERIA	 I	 NUMER	 DOKUMENTU	
TOŻSAMOŚCI	

	

MIEJSCE	URODZENIA	 	 DATA	WAŻNOŚCI	DOKUMENTU	
TOŻSAMOŚCI	

	

ADRES	 ZAMIESZKANIA/	
SIEDZIBY	

	

URZĄD	SKARBOWY	 	

STATUS	DEWIZOWY	 	 OBYWATELSTWO	 	

ADRES	KORESPONDENCYJNY	 	

ADRES	E-MAIL	 	

NUMER	TELEFONU	 	
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OSOBY	FIZYCZNE	MIESZKAJĄCE	POZA	TERYTORIUM	RZECZPOSPOLITEJ	POLSKIEJ	

NUMER	 ZAGRANICZNEJ	
IDENTYFIKACJI	PODATKOWEJ		

	 KRAJ	 WYDANIA	 NUMERU	
ZAGRANICZNEJ	 IDENTYFIKACJI	
PODATKOWEJ	

	

MIEJSCE	URODZENIA	 	 KRAJ	URODZENIA	 	

NUMER	 PASZPORTU,	 NUMER	
WŁAŚCIWEGO	 REJESTRU	 DLA	
OSÓB	 PRAWNYCH	 LUB	

JEDNOSTEK	
ORGANIZACYJNYCH	
NIEPOSIADAJĄCYCH	

OSOBOWOŚCI	PRAWNEJ	

	

	
	
DANE	IDENTYFIKACYJNE	PEŁNOMOCNIKA	OSOBY/PODMIOTU	ZAPISUJĄCEGO	SIĘ	NA	OBLIGACJE	

IMIĘ	I	NAZWISKO	 	

PESEL	 	

RODZAJ	 DOKUMENTU	
TOŻSAMOŚCI	

	 SERIA	 I	 NUMER	 DOKUMENTU	
TOŻSAMOŚCI	

	

ADRES	ZAMIESZKANIA	 	

OBYWATELSTWO	 	

	
	

DANE	ZAPISU	DOTYCZĄCE	OBLIGACJI	
	
LICZBA	 OBLIGACJI	 OBJĘTYCH	
ZAPISEM	

	 CENA	EMISYJNA	JEDNEJ	
OBLIGACJI	

1.000,00	PLN	

ŁĄCZNA	CENA	EMISYJNA	 	

ŁĄCZNA	KWOTA	WPŁATY		 	

SŁOWNIE	 ŁĄCZNA	 KWOTA	
WPŁATY		

	

DANE	 ORAZ	 NUMER	 RACHUNKU	 OSOBY	
ZAPISUJĄCEJ	SIĘ	

	

	
ZOBOWIĄZUJĘ	SIĘ	DO	DOKONANIA	WPŁATY	Z	TYTUŁU	ZAPISU	NA	OBLIGACJE	ZGODNIE	Z	PONIŻSZYMI	DANYMI	DO	PRZELEWU:	

ODBIORCA	PRZELEWU	 Śląskie	Kamienice	na	Kozielskiej	Sp.	z	o.o.	

NR	RACHUNKU	BANKOWEGO	 46	1140	1078	0000	4351	9200	1001 
KWOTA	WPŁATY	 	

TYTUŁ	WPŁATY	 	

DATA	WPŁATY	 	

	
	
NUMER	RACHUNKU	BANKOWEGO	DO	WYPŁATY	ODSETEK/	ZWROTU	WPŁACONEJ	KWOTY	LUB	JEJ	CZĘŚCI	

NUMER	RACHUNKU	PIENIĘŻNEGO	OSOBY	

ZAPISUJĄCEJ	SIĘ	

	

IMIĘ	 I	 NAZWISKO	 POSIADACZA	
RACHUNKU	
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OŚWIADCZENIA	OSOBY	ZAPISUJĄCEJ	SIĘ	NA	OBLIGACJE,	NINIEJSZYM	OŚWIADCZAM:	
	

1. ŻE	ZAPOZNAŁEM(AM)	SIĘ	TREŚCIĄ	DOKUMENTU	INFORMACYJNEGO	ORAZ	WARUNKAMI	EMISJI	OBLIGACJI	SERII	A	
EMITOWANYMI	 PRZEZ	 ŚLĄSKIE	 KAMIENICE	NA	KOZIELSKIEJ	 SPÓŁKA	 Z	 OGRANICZONĄ	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	 Z	
SIEDZIBĄ	W	KATOWICACH,	W	TYM	W	SZCZEGÓLNOŚCI	Z	RYZYKAMI	ZWIĄZANYMI	Z	INWESTOWANIEM	W	OBLIGACJE,	
ZAMIESZCZONYMI	 W	 DOKUMENCIE	 I	 AKCEPTUJĘ	 WARUNKI	 OFERTY	 PUBLICZNEJ	 ORAZ	 MAM	 ŚWIADOMOŚĆ,		
IŻ	TREŚĆ	DOKUMENTU	INFORMACYJNEGO	NIE	BYŁA	ZATWIERDZANA	PRZEZ	KOMISJĘ	NADZORU	FINANSOWEGO.	

2. ŻE	 ZOSTAŁEM	 POINFORMOWANY,	 ŻE	 INWESTYCJA	 W	 OBLIGACJE	 EMITOWANE	 PRZEZ	 ŚLĄSKIE	 KAMIENICE	 NA	
KOZIELSKIEJ	SPÓŁKA	Z	OGRANICZONĄ	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Z	SIEDZIBĄ	W	KATOWICACH	WIĄŻE	SIĘ	Z	MIĘDZY	
INNYMI	Z	RYZYKIEM	NIEOTRZYMANIA	ODSETEK,	A	NAWET	Z	UTRATĄ	CZĘŚCI	LUB	CAŁOŚCI	ZAINWESTOWANYCH	
ŚRODKÓW.	

3. ŻE	 ZOSTAŁEM(AM)	 POINFORMOWANY(A)	 I	 PRZYJĄŁEM(AM)	 DO	 WIADOMOŚCI,	 ŻE	 NINIEJSZY	 ZAPIS	 JEST	
NIEODWOŁALNY	 I	 BEZWARUNKOWY	 ORAZ	 OŚWIADCZAM,	 ŻE	 NIE	 ZOSTAŁ	 ON	 ZŁOŻONY	 Z	 ZASTRZEŻENIEM	
TERMINU.	

4. ZGADZAM	SIĘ	NA	PRZYDZIELENIE	MNIEJSZEJ	LICZBY	OBLIGACJI	NIŻ	OBJĘTA	ZAPISEM	LUB	NIEPRZYDZIELENIE	ICH	
WCALE	 ZGODNIE	 Z	 POSTANOWIENIAMI	 DOKUMENTU	 I	 ZASADAMI	 PRZYDZIAŁU	 OBLIGACJI	 ZAWARTYMI	 W	
DOKUMENCIE	 I	 WARUNKACH	 EMISJI	 OBLIGACJI.	 WSZELKIE	 ŚRODKI,	 KTÓRE	 ZAMIERZAM	 ZAINWESTOWAĆ	 W	
OPŁACENIE	ZAPISU	NA	OBLIGACJE	POCHODZĄ	Z	LEGALNYCH	ŹRÓDEŁ.	

5. ŻE	ZOSTAŁEM	POINFORMOWANY,	ŻE	MOJE	DANE	OSOBOWE	SĄ	PRZETWARZANE	PRZEZ	EMITENTA,	W	ZAKRESIE	
NIEZBĘDNYM	 DO	 PRZEPROWADZENIA	 OFERTY	 PUBLICZNEJ.	 OŚWIADCZAM,	 ŻE	 ZOSTAŁEM(AM)	
POINFORMOWANY(A),	ŻE	PRZYSŁUGUJE	MI	PRAWO	DOSTĘPU	DO	TREŚCI	MOICH	DANYCH	ORAZ	ICH	POPRAWIANIA	
ORAZ	 OŚWIADCZAM,	 ŻE	 DANE	 NA	 FORMULARZU	 ZAPISU	 ZOSTAŁY	 PODANE	 DOBROWOLNIE	 (DOTYCZY	
INWESTORÓW	 BĘDĄCYCH	 OSOBĄ	 FIZYCZNĄ	 ORAZ	 OSÓB	 FIZYCZNYCH	 REPREZENTUJĄCYCH	 INWESTORA).	
ZOBOWIĄZUJĘ	SIĘ	DO	NIEZWŁOCZNEGO	POINFORMOWANIA	EMITENTA	W	FORMIE	PISEMNEJ,	O	 JAKICHKOLWIEK	
ZMIANACH	 OSOBOWYCH.	 WYRAŻAM	 ZGODĘ	 NA	 PRZEKAZYWANIE	 OBJĘTYCH	 MOICH	 DANYCH	 OSOBOWYCH	 W	
ZAKRESIE	 INFORMACJI	 ZWIĄZANYCH	 Z	 DOKONANYM	 PRZEZE	 MNIE	 ZAPISEM	 NA	 OBLIGACJE	 EMITENTOWI,	 W	
ZAKRESIE	NIEZBĘDNYM	DO	PRZEPROWADZENIA	EMISJI	OBLIGACJI	ORAZ	UPOWAŻNIA	EMITENTA	DO	OTRZYMANIA	
TYCH	INFORMACJI.	

6. ŻE	 WYRAŻAM	 ZGODĘ	 NA	 PRZEKAZYWANIE	 OBJĘTYCH	 TAJEMNICĄ	 ZAWODOWĄ	 MOICH	 DANYCH	 OSOBOWYCH		
W	ZAKRESIE	 INFORMACJI	 ZWIĄZANYCH	Z	DOKONANYM	PRZEZE	MNIE	 ZAPISEM	NA	OBLIGACJE	EMITENTOWI,	W	
ZAKRESIE	NIEZBĘDNYM	DO	PRZEPROWADZENIA	EMISJI	OBLIGACJI	ORAZ	UPOWAŻNIAM	EMITENTA,	AGENTA	EMISJI	
I	SPONSORA	EMISJI	DO	ICH	OTRZYMANIA.	
	

7. WSZELKIE	 ŚRODKI,	 KTÓRE	 ZAMIERZAM	 ZAINWESTOWAĆ	 W	 OPŁACENIE	 ZAPISU	 NA	 OBLIGACJE	 POCHODZĄ		
Z	LEGALNYCH	ŹRÓDEŁ	
	

ZOBOWIĄZUJE	 SIĘ	 POWIADOMIĆ	 PISEMNIE	 EMITENTA	 O	 SWOIM	 AKTUALNYM	 RACHUNKU	 BANKOWYM	 I	 ADRESIE	 DO	
DORĘCZEŃ	 W	 PRZYPADKU	 ZMIANY	 TYCH	 DANYCH	 ZAMIESZCZONYCH	 W	 FORMULARZU	 PRZYJĘCIA	 PROPOZYCJI	 NABYCIA	
OBLIGACJI,	A	W	PRZYPADKU	ZMIANY	TYCH	DANYCH	PO	ZAPISANIU	OBLIGACJI	–	POWIADOMIĆ	O	TYM	TAKŻE	AGENTA	EMISJI.		
	
WSZYSTKIE	TERMINY	PISANE	Z	WIELKIEJ	LITERY	MAJĄ	ZNACZENIE	NADANE	IM	W	WARUNKACH	EMISJI	OBLIGACJI,	CHYBA,		
ŻE	 WSKAZANO	 INACZEJ.	 WSZELKIE	 KONSEKWENCJE	 WYNIKAJĄCE	 Z	 NIEPEŁNEGO	 LUB	 NIEWŁAŚCIWEGO	 WYPEŁNIENIA	
FORMULARZA	ZAPISU	PONOSI	OSOBA	SKŁADAJĄCA	ZAPIS.	

	

	

Data	i	podpis	osoby	zapisującej	się	na	Obligacje	
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Klauzula	informacyjna		
	
Zgodnie	z	art.	13	ust.	1−2	rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	27.04.2016	r.	w	sprawie	ochrony	osób	fizycznych	
w	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	i	w	sprawie	swobodnego	przepływu	takich	danych	oraz	uchylenia	dyrektywy	95/46/WE	

(ogólne	rozporządzenie	o	ochronie	danych)	(Dz.Urz.	UE	L	119,	s.	1)	–dalej	RODO	−	informujemy,	że	Śląskie	Kamienice	na	Kozielskiej	Spółka	
z	ograniczoną	odpowiedzialnością	z	siedzibą	w	Katowicach	jest	Administratorem	Państwa	danych	osobowych.	Kontakt	z	Administratorem	
w	 zakresie	 ochrony	 Państwa	 danych	 osobowych	 jest	 możliwy	 pod	 nr	 tel.:	 534067014	 	 lub	 pod	 adresem	 mailowym:	
kozielska@slaskiekamienice.pl	.	Administrator	Danych	Osobowych	przetwarza	Państwa	dane	osobowe,	w	zakresie	niezbędnym	do	zawarcia	i	
wykonania	umowy	z	Państwem,	związanej	z	przeprowadzaną	ofertą	publiczną	Obligacji	serii	A	(na	podstawie	art.	6	ust.	1	lit.	b)	RODO)	oraz	w	
celu	 wypełnienia	 obowiązku	 prawnego	 ciążącego	 na	 Administratorze	 danych	 wynikającego	 z	 obowiązujących	 Administratora	 danych	
przepisów	prawa,	w	tym	w	szczególności	związanego	z	przeprowadzeniem	oferty	publicznej	Obligacji	serii	A	(podstawa	z	art.	6	ust.	1	lit.	c	
RODO).	 Zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 prawa	przysługują	 Państwu	następujące	 prawa:	 1)	 prawo	dostępu	do	 swoich	 danych	 oraz	
otrzymania	ich	kopii;	2)	prawo	do	sprostowania	(poprawiania)	swoich	danych;	3)	prawo	do	usunięcia	danych,	ograniczenia	przetwarzania	
danych;	 4)	 prawo	 do	 przenoszenia	 danych;	 5)	 prawo	 do	 wniesienia	 skargi	 do	 organu	 nadzorczego.	 Państwa	 dane	 osobowe	 będą	
przechowywane	przez	okres	 istnienia	Śląskie	Kamienice	na	Kozielskiej	Spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	z	siedzibą	w	Katowicach.	
Państwa	dane	osobowe	mogą	zostać	ujawnione:	1)	podmiotom	świadczącym	usługi	doradcze,	2)	firmom	inwestycyjnym,	3)	Komisji	Nadzoru	
Finansowego,	4)	Giełdzie	Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	S.A.,	 	5)	Krajowemu	Depozytowi	Papierów	Wartościowych	S.A.	6)	sądom	
powszechnym,	 a	 także	 dane	 mogą	 być	 udostępniane	 np.	 podmiotom	 i	 organom,	 którym	 Administrator	 danych	 jest	 zobowiązany	 lub	
upoważniony	 udostępnić	 dane	 osobowe	 na	 podstawie	 powszechnie	 obowiązujących	 przepisów	 prawa.	 Administrator	 danych	 nie	 będzie	
przekazywał	 Państwa	 danych	 osobowych	 do	 odbiorców	 z	 państw	 trzecich,	 tj.	 z	 państw	 spoza	 Europejskiego	 Obszaru	 Gospodarczego.	
Administrator	danych	nie	będzie	wykorzystywał	Państwa	danych	osobowych	do	profilowania	ani	w	ramach	systemu	zautomatyzowanego	
systemu	podejmowania	decyzji.	Podanie	danych	osobowych	nie	jest	obowiązkowe,	jednakże	ich	niepodanie	spowoduje,	że	zawarcie	i	realizacja	
umowy	będą	niemożliwe.	
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11. Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Administrator Hipoteki oznacza spółkę pod firmą Larysz Zajączkowski i Partnerzy Adwokaci i 

Radcowie Prawni Spółka Partnerska; ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze, 

NIP 6482769758, REGON 243435304, KRS 0000488884; 

Administrator 

Zabezpieczeń 

oznacza spółkę pod firmą Larysz Zajączkowski i Partnerzy Adwokaci i 

Radcowie Prawni Spółka Partnerska; ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze, 

NIP 6482769758, REGON 243435304, KRS 0000488884, która pełnić 

będzie funkcję administrator zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy 

o Obligacjach; 

Adres E-mail oznacza adres poczty elektronicznej Emitenta: 

kozielska@slaskiekamienice.pl 

Agent ds. Dokumentacji  oznacza podmiot wskazany w Suplemencie Emisyjnym; 

Agent Emisji oznacza podmiot pełniący w związku z emisją Obligacji, na podstawie 

umowy zawartej z Emitentem., funkcję agenta emisji, o którym mowa w 

art. 7a Ustawy o Obrocie; 

Cena Emisyjna oznacza cenę emisyjną jednej (1) Obligacji określoną w pkt. 2.3 Warunków 

Emisji, równą wartości nominalnej Obligacji w wysokości 1.000,00 PLN 

(słownie: jeden tysiąc złotych) każda Obligacja; 

Depozyt oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony zgodnie z 

przepisami Ustawy o Obligacjach i Ustawy o Obrocie oraz umową zawartą 

przez Emitenta z KDPW; 

Dzień Emisji  oznacza Dzień Przydziału, będący również pierwszym dniem pierwszego 

Okresu Odsetkowego; 

Dzień Ostatecznego 

Wykupu 

oznacza dzień, przypadający w terminie 24 miesięcy od Dnia Przydziału tj.  

1 marca 2023 r. 

Dzień Przydziału oznacza dzień podjęcia uchwały przez Zarząd Emitenta o przydziale 

Obligacji wskazany w pkt 3.3 Warunków Emisji; 

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób 

umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych 

Warunkach Emisji; 
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Dzień Ustalenia Praw oznacza szósty Dzień Roboczy przed płatnością danego ze świadczeń 

wynikających z Obligacji, a w przypadku zmiany Regulacji KDPW inny 

najpóźniejszy dzień określony zgodnie z obowiązującymi w danym czasie 

Regulacjami KDPW, w którym może zostać określony stan posiadania 

Obligacji przez Obligatariuszy, w celu ustalenia osób uprawnionych do 

otrzymania danego świadczenia z Obligacji, jeżeli zgodnie z 

obowiązującymi w danym czasie Regulacjami KDPW dniem takim nie 

będzie mógł być szósty Dzień Roboczy przed dniem wypłaty danego 

świadczenia z Obligacji, przy czym w przypadku: 

a. otwarcia likwidacji Emitenta - za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 

dzień otwarcia likwidacji Emitenta; 

b. 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 - za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio 

dzień połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej 

Emitenta; 

c. wystąpienia Przypadku Naruszenia, za dzień Ustalenia Praw uznaje się 

dzień złożenia przez Obligatariusza żądania wcześniejszego 

wykupu, o którym mowa 

Dzień Wcześniejszego 

Wykupu 

oznacza dzień, w którym Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi 

zgodnie z punktem 6.2 i 6.3 Warunków Emisji; 

Dzień Wykupu oznacza Dzień Ostatecznego Wykupu lub Dzień Wcześniejszego 

Wykupu; 

Dokument Informacyjny oznacza niniejszy dokument, będący podstawą przeprowadzenia Oferty, 

sporządzony na podstawie art. 37a ust.2 Ustawy o Ofercie. 

Emitent oznacza spółkę pod firmą Śląskie Kamienice na Kozielskiej Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. 

Michała Drzymały 4 lok. 1, 40-059 Katowice, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,, VIII Wydział Gospodarczy 

pod numerem: KRS 0000850502, NIP 6342979421, REGON 386564887; 

Ewidencja oznacza ewidencję osób uprawnionych z Obligacji, o której mowa w art. 

7a ust Ustawy o Obrocie, utworzona przez Agenta Emisji; 
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Formularz Zapisu oznacza formularz zapisu na Obligacje tj. Formularza Przyjęcia Propozycji 

Nabycia Obligacji; 

Inwestor oznacza osobę fizyczna, osobę prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć Obligacje lub na 

rzecz której składany jest albo złożony został zapis lub dokonywana jest 

albo została dokonana wpłata na Obligacje; 

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

Warszawie; 

Inwestor oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, której przepis szczególny przyznaje 

zdolność prawną, która złożyła Formularz Zapisu; 

KDPW oznacza spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

z siedzibą w Warszawie, która prowadzi w Polsce system umożliwiający 

ewidencjonowanie i przeniesienie tytułu prawnego zdematerializowanych 

papierów wartościowych;  

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego. 

Kodeks cywilny  oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z 

późniejszymi zmianami lub w postaci wprowadzonej w ramach 

ponownego uchwalenia; 

KPC lub kodeks 

postępowania cywilnego 

oznacza Ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego z późniejszymi zmianami lub w formie przyjętej w ramach 

ponownego uchwalenia; 

KRS oznacza Krajowy Rejestr Sądowy 

Należna Kwota oznacza wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą wartości nominalnej 

Obligacji, która ma być zapłacona przez Emitenta na rzecz Obligatariusza 

w przypadku wykupu Obligacji w Dniu Wykupu; 

Nieruchomość oznacza prawo własności gruntu oraz budynków i budowli na działkach nr 

44 I 45 w obrębie Śródmieście Załężne przy ulicy Kozielskiej w 

Katowicach, o powierzchni 1.630 m2 
 dla której Sąd Rejonowy Katowice – 

Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi 

wieczyste o numerze KW KA1K/00091023/3, częścią składową 

nieruchomości jest zespół trzech szeregowo postawionych kamienic przy 

ulicy Kozielskiej 5, 7 oraz 9 wraz z budynkami pomocniczymi; 
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Obligacje oznaczają obligacje na okaziciela serii A emitowane przez Emitenta na 

podstawie Uchwały Zarządu Emitenta wskazanej w Suplemencie 

Emisyjnym oraz Ustawy o Obligacjach; 

Obligatariusz oznacza posiadacza (właściciela) Obligacji - podmiot wskazany 

w  ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej 

przez Agenta Emisji lub posiadacza Rachunku papierów wartościowych, 

na którym zarejestrowane są Obligacje, lub osobę wskazaną podmiotowi 

prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza Rachunku 

Zbiorczego jako upoważnioną z Obligacji zarejestrowanych na tym 

Rachunku Zbiorczym; 

Odsetki oznacza świadczenie pieniężne, o którym mowa w pkt 4.1.2 Warunków 

Emisji; 

Oferta Publiczna oznacza ofertę publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 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 przeprowadzoną przez Emitenta na podstawie art. 37a 

Ustawy o Ofercie w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub 

oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny 

emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 

100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent 

lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich 

papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 

miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 

000 euro; 

Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Przydziału (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności 

Odsetek (włącznie) i każdy następny okres rozpoczynający się od dnia 

następującego po Dniu Płatności Odsetek dla poprzedniego Okresu 

Odsetkowego (Pierwszy Dzień Okresu Odsetkowego) do Dnia Płatności 

Odsetek dla danego Okresu Odsetkowego (włącznie), wskazane 

odpowiednio w pkt 4.1.2 Warunków Emisji; 

PLN oznacza polską walutę (złotego); 

Podmiot Prowadzący 

Rachunek  

oznacza posiadacza Rachunku Zbiorczego, podmiot prowadzący 

Rachunek Papierów Wartościowych lub podmiot prowadzący Rejestr 

Sponsora Emisji, na którym zarejestrowane mogą zostać Obligacje; 
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Premia Odsetkowa oznacza świadczenie pieniężne określone w pkt 3.9 Warunków Emisji; 

Przypadek Naruszenia ma znaczenie określone w pkt 7 Warunków Emisji; 

Rachunek Papierów 

Wartościowych 

oznacza rachunek papierów wartościowych zgodnie z art. 4 Ustawy o 

Obrocie; 

Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie; 

Rachunek Escrow oznacza rachunek zastrzeżony na zabezpieczenie roszczeń z Obligacji, 

którego jedynym dysponentem, do czasu wykupu wszystkich Obligacji, 

będzie Administrator Zabezpieczeń 

Regulacje KDPW  oznacza wszelkie obowiązujące warunki, uchwały, procedury i inne 

regulacje przyjęte przez KDPW w celu określenia sposobu obsługi 

systemu depozytowego przez KDPW, w szczególności Regulamin KDPW 

i Szczegółowe Zasady Działania KDPW oraz procedury ewidencyjne 

KDPW; 

Rozporządzenie 

2017/1129 

oznacza Rozporządzenie 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; 

Sprawozdanie finansowe oznacza roczne jednostkowe (jeżeli Emitent nie sporządza 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego) lub skonsolidowane (jeżeli 

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe) 

sprawozdanie finansowe Emitenta; 

Strona internetowa oznacza korporacyjną stronę Emitenta pod adresem 

www.kozielska.slaskiekamienice.pl lub jakąkolwiek inną stronę 

internetową ją zastępującą w przypadku zamknięcia tej pierwszej; 

Umowa Spółki oznacza Umowę Emitenta, z wprowadzonymi w danym czasie zmianami; 

Ustawa o Obligacjach  oznacza Ustawę o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1208), z późniejszymi zmianami lub w formie ponownie uchwalonej; 

Ustawa o Obrocie  oznacza Ustawę z dnia 29 czerwca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, z późniejszymi zmianami; 

Ustawa o Ofercie 

Publicznej 

oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
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obrotu oraz o spółkach publicznych (z. U. z 2020 r. poz. 2080) z 

późniejszymi zmianami lub w formie ponownie uchwalonej; 

Warunki Emisji oznaczają niniejsze Warunki Emisji Obligacji tj. dokument określający - w 

myśl art. 5 ust. 1 Ustawy o Obligacjach - świadczenia wynikające z 

Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki 

Emitenta i Obligatariuszy; 

Zadłużenie Finansowe oznacza zobowiązania bilansowe do zwrotu środków pieniężnych, 

wynikające w szczególności z umowy pożyczki, kredytu, leasingu, 

faktoringu, wystawienia weksli, emisji obligacji lub innych papierów 

dłużnych o charakterze podobnym do obligacji lub weksli. 

Zarząd oznacza Zarząd Emitenta; 

Zgromadzenie 

Obligatariuszy 

oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane i przeprowadzane 

zgodnie z Ustawą o Obligacjach 

Żądanie Wcześniejszego 

Wykupu  

oznacza żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji złożone Emitentowi 

przez Obligatariusza w zawiązku z zaistnienieniem Przypadku Naruszenia; 

 




