
Raport bieżący nr 37/2021 

Data sporządzenia: 15.09.2021 r.   

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL 

Temat: Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu:      

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że na 

podstawie oświadczenia otrzymanego w dniu dzisiejszym od jednego z obligatariuszy („Obligatariusz”) 

wyemitowanych przez Spółkę obligacji zamiennych na okaziciela serii A („Obligacje serii A”), dokonano 

zamiany 3 Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 PLN (każda o wartości 

nominalnej 500.000,00 PLN), na 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki o wartości 

nominalnej 2,00 PLN każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 PLN.  

Spółka wyemitowała Obligacje serii A w dniu 1 października 2014 roku, w ilości 163 sztuk, o wartości 

nominalnej 500.000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 81.500.000,00 PLN (o czym 

informowała raportem bieżącym nr 152/2014 z dnia 2 października 2014 roku). Podstawą emisji była 

zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wyrażona w Uchwale nr 6 z dnia 31 lipca 2014 

roku (opublikowanej w raporcie bieżącym nr 111/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku). Zamiany, o której 

mowa w niniejszym raporcie dokonano na podstawie postanowień Warunków Emisji Obligacji serii A z 

dnia 12 września 2014 roku z późniejszymi zmianami (o których mowa w raportach bieżących: nr 

55/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, nr 39/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku, nr 42/2020 z dnia 24 

lipca 2020 roku oraz nr 63/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku) i nie wymagała ona odrębnych zgód 

organów Spółki.  

O wydaniu Obligatariuszowi akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, Emitent poinformuje 

odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim. 


