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Zarząd HubStyle S.A. („Spółka”, ,,Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 

informuje, że w dniu 4 września 2017 roku  została zakończona emisja obligacji na okaziciela 

serii A (,,Obligacje”), przeprowadzona w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach, 

emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 16 sierpnia 2017 r.  

Na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 4 września 2017 roku Emitent dokonał przydziału 477 

Obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc 

złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 477.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt 

siedem tysięcy złotych). 

Obligacje serii B są obligacjami na okaziciela niemającymi postaci dokumentu i będą 

oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 8,00% (osiem procent) w stosunku 

rocznym, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty emisji Obligacji 

(włącznie z tym dniem) do dnia ostatniego Okresu Odsetkowego, zgodnie w WEO (z 

wyłączeniem tego dnia). Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń 

z tytułu wypłaty Odsetek przypadać będzie na szósty Dzień Roboczy przed ostatnim dniem 

każdego Okresu Odsetkowego w terminach określonych w WEO. Każda Obligacja serii B 

zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu – 4 września 2018 roku – poprzez wypłatę 

Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000 zł za 

każdą Obligację powiększonej o naliczone odsetki za ostatni Okres odsetkowy określony w 

WEO. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.  

Obligacje nie będą zabezpieczone. Spółka dobrowolnie podda się egzekucji w trybie art. 777 § 

1 pkt 5 KPC, co do zobowiązań pieniężnych, które będą wynikać z Obligacji do kwoty 

stanowiącej nie mniej niż równowartość 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) wartości 

nominalnej subskrybowanych Obligacji na rzecz Administratora Zabezpieczeń, działającego w 

imieniu własnym na rachunek Obligatariuszy, tj. Kancelarii Radców Prawnych Bartosz 

Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c. ul. Wierzbięcice 42/4, 61-568 Poznań. 

Dzień wykupu Obligacji został określony na dzień 4 września 2018 r. 

Wszystkie Obligacje zostały objęte i opłacone. 

Spółka informuje, że emisja Obligacji doszła do skutku. 

 


