UCHWAŁA NR 1
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C 02
WYEMITOWANYCH PRZEZ PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 R.
w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany warunków emisji Obligacji w ten sposób, że:
1) w pkt 1.1 po definicji „Podmiotu Zależnego” dodaje się definicję „Premii” w brzmieniu:
„oznacza jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane Obligatariuszom przez Emitenta na
zasadach określonych w Warunkach Emisji”;
2) w pkt 1.1 definicja „Dnia Wykupu” otrzymuje brzmienie:
„oznacza 30 marca 2018 roku”;
3) w pkt 1.1 po definicji „Dnia Wykupu” dodaje się definicję „Dnia Przyznania Premii” w brzmieniu:
„oznacza dzień 21 grudnia 2017 roku”;
4) po 10.5 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„10a.1 W Dniu Przyznania Premii Obligatariuszom przyznana zostanie Premia w wysokości 1%
nominalnej wartości Obligacji.
10a.2 Premia wypłacona zostanie Obligatariuszom, którzy najpóźniej w Dniu Przyznania Premii
złożą w siedzibie Oferującego zaświadczenie potwierdzające, że Obligacje nie będą
przedmiotem obrotu co najmniej do dnia następującego po Dniu Przyznania Premii albo jego
zwrotu przed upływem terminu ważności, wystawione przez podmiot upoważniony do
prowadzenia Ewidencji albo świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające ustanowienie blokady na
Obligacjach co najmniej do dnia następującego po Dniu Przyznania Premii.
10a.3 Wypłata Premii nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Przyznania
Premii.”
5) pkt 17.1 otrzymuje brzmienie:
„17.1 Dniem Wykupu Obligacji jest 30 marca 2018 roku.”
6) po pkt 17.6 dodaje się pkt 17.7 w brzmieniu:
„Emitent planuje przeprowadzenie przed Dniem Wykupu podwyższenia kapitału zakładowego
Emitenta poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru. W przypadku emisji
nowych akcji Emitent zamierza zaoferować część akcji Obligatariuszom i umożliwić ich objęcie
poprzez zamianę Obligacji na akcje nowej emisji, w sposób umożliwiający Obligatariuszom
bezgotówkowe pokrycie akcji nowej emisji do wartości posiadanych przez nich Obligacji.”
Zmiana Warunków Emisji wymaga zgody Emitenta.

