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Numer 61/2020/ESPI 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

 

Temat:  

Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 18 maja 2020 r. i Zwołanie Zgromadzenia 

Obligatariuszy obligacji serii A spółki BRASTER S.A na dzień 29 maja 2020 r. 

 

Treść raportu:  

Zarząd BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 

oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) („Ustawa o 

Obligacjach”), z własnej inicjatywy niniejszym odwołuje zgromadzenie obligatariuszy ("Zgromadzenie 

Obligatariuszy"), zwołane na dzień 18 maja 2020 roku, o godzinie 11:00 w Szeligach, pod adresem: ul. Cichy 

Ogród 7, 05-850 Szeligi., o zwołaniu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 58/2020. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji na okaziciela 

serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu BRASTER S.A. nr 1/11/2016 z dnia 14 listopada 

2016 r. („Obligacje”), które odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godzinie 11:00 w Szeligach, pod adresem: 

ul. Cichy Ogród 7, 05-850 Szeligi. 

Odwołanie uprzednio zwołanego Zgromadzenia Obligatariuszy i zwołanie Zgromadzenia w nowym terminie 

jest konsekwencją otrzymania przez Zarząd Spółki zarządzenia nr 1 Nadzorcy Sądowego ustanowionego w 

wyniku wszczęcia wobec Spółki na podstawie postanowienia z dnia 30 kwietnia 2020 r. sygn. akt. XVIII GR 

15/20 przyspieszonego postępowania układowego, a zakazującego regulowania zobowiązań powstałych do 

dnia 29 kwietnia 2020 r. włącznie. W konsekwencji Zarząd Emitenta był zmuszony do wprowadzenia zmian 

do proponowanego Obligatariuszom harmonogramu spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji serii A. 

Przeprowadzenie Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie późniejszym niż pierwotnie planowany pozwoli 

na lepsze uwzględnienie aktualnej sytuacji i przygotowanie przebiegu obrad, a jednocześnie na podjęcie 

dodatkowych działań mających na celu pozyskanie kworum zdolnego do podejmowania uchwał. 

 

Wobec trwającego stanu epidemii  wirusa SARS-CoV-2, Zarząd Emitenta przewiduje możliwość zdalnego 

uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem środków komunikacji 

elektroniczny opisane zostały w punkcie 4 Ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy. 

Spółka informuje, o możliwości udzielenia pełnomocnictwa do stawienia się i głosowania w imieniu 

Obligatariuszy na Zgromadzeniu Obligatariuszy, którego treść stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji będzie zmiana Warunków Emisji poprzez 

podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji, zmiany terminu i zasad płatności 

Odsetek oraz terminów i zasad dokonywania częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji 

poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej Obligacji; 
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2) zmiany warunków emisji, w zakresie dostosowującym warunki emisji Obligacji do zmian 

przewidzianych punktami 1) powyżej; 

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji razem z projektami uchwał, 

wzorem pełnomocnictwa, wzorem oświadczenia o zdalnym uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy 

oraz wymaganiami technicznymi dla zdalnego uczestnictwa stanowi załącznik do niniejszego raportu. O 

uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy oraz o wyrażeniu ewentualnej zgody na zmianę 

Warunków Emisji Obligacji serii A Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym. 

 

 

           Dariusz Karolak                           Agnieszka Kraszewska 

             Prezes Zarządu       Członek Zarządu 

 

  

 


