Uchwała Nr
/20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 22 pażdziernika 2020 roku
w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji na okaziciela serii A15

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z póżn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w oparciu o pkt 7.3. Warunków
Emisji Obligacji serii A15, uchwala się, co następuje:
§1
1. Gmina w dniu 03 grudnia 2020 r. dokona przedterminowego wykupu 1 000 sztuk obligacji
na okaziciela serii A15 wyemitowanych przez Gminę o łącznej wartości 1 000 000,00 zł
(„Obligacje”).
2. Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem domu maklerskiego
Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski”), prowadzącego ewidencję
Obligacji w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U.
2015, poz. 238) („Ewidencja”), na następujących zasadach:
1) przedterminowemu wykupowi podlega 1 000 sztuk Obligacji;
2) z tytułu przedterminowego wykupu posiadaczom Obligacji przysługiwać będzie kwota
1 008,97 zł na jedną Obligację, w tym:
a. 1 000,00 zł –wartość nominalna Obligacji,
b. 8,97 zł – odsetki od jednej Obligacji na dzień 03 grudnia 2020 r.;
3) podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczeń, o których mowa w pkt 2) jest jedyny
Obligatariusz, tj. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego
Daszyńskiego 2C , 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304735,
REGON 141334039, o kapitale zakładowym 2.851.630.418,91 zł (opłacony w całości).
3. Emitent zwróci się do Domu Maklerskiego o przeprowadzenie przedterminowego wykupu, w
tym
o zawiadomienie uprawnionego z Obligacji jedynego Obligatariusza, o wypłatę świadczeń
z Obligacji na rachunek bankowe Obligatariusza, oraz o dokonanie odpowiedniego zapisu
ewidencyjnego dokumentującego wygaśnięcie praw z Obligacji.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

