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Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Podjęcie uchwały o realizacji przez Spółkę Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając 
na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz. U. z 2001r., nr 120,0oz. 1300 ze zm.) oraz na 
podstawie §22 ust. 2, lit. "1" Statutu Spółki Akcyjnej UNIBEP S.A., powzięła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację przez Spółkę Programu Emisji Obligacji, zwanego dalej "Programem", według następujących zasad:

1. W ramach Programu Emitent będzie dokonywał emisji do 500.000 (pięciuset tysięcy sztuk) obligacji na 
okaziciela, w seriach, począwszy od serii B1, o wartości nominalnej 100 złotych (sto złotych) każda, zwanych dalej 
"Obligacjami", o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000.000 złotych (pięćdziesiąt milionów złotych), w 
terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2016 roku.
2. Emisje poszczególnych serii Obligacji nastąpią zgodnie z art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 
1995, tj. z dnia 18 września 2001 r., Dz. U. Nr 120, poz. 1300 - zwanej dalej "Ustawą o Obligacjach"
3. Emitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu.
4. Emisja poszczególnych serii Obligacji dojdzie do skutku w przypadku objęcia i opłacenia emitowanych 
Obligacji.
5. Obligacje mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2007 
roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010r., nr 211, poz. 1384 ze zm.)
6. Emitowane Obligacje mogą kompensować już wyemitowane Obligacje serii A (o emisji Obligacji serii A 
Emitent informował w Raporcie Bieżącym 15/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.)

Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. upoważniła Zarząd Spółki do:
1. Ustalenia w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki Emitenta towarzyszących poszczególnym emisjom w ramach 
Programu oraz w Propozycjach Nabycia Obligacji spraw nie uregulowanych uchwałą, w tym pozostałych 
warunków emisji Obligacji zgodnie z Ustawą o Obligacjach.
2. Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji emisji Obligacji w ramach 
Programu a w szczególności do ustalenia warunków poszczególnych serii Obligacji, zgodnie z zasadami 
Programu.
3. Ustalenia formy zabezpieczenia Obligacji lub jego braku, w ramach emisji poszczególnych serii, w przypadku 
powstania potrzeby zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu wykupu Obligacji.
4. Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wprowadzenia Obligacji do 
alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2007 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi.

Emitent poinformuje o podjęciu uchwał przez Zarząd Spółki, ustanawiających szczegółowe warunki emisji 
Obligacji, odrębnymi raportami bieżącymi.
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