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Uchwały w sprawie podwyższenia programu emisji obligacji oraz ustalenia warunków emisji obligacji serii AB
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 marca 2017 r. zostały
podjęte następujące uchwały:
- Uchwała Zarządu nr 1 w sprawie podwyższenia wartości maksymalnej Programu Emisji Obligacji z kwoty 80.000
tys. zł. do kwoty 100.000 tys. zł. Uchwała została podjęta w związku z Uchwałą Zarządu Nr 1 z dnia 15 listopada
2016r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji do kwoty 80.000 tys. zł., o czym Emitent informował w
raporcie bieżącym nr 57/2016 z dnia 15 listopada 2016r. Pozostałe warunki emisji obligacji określone w Uchwale
Nr 1 z dnia 15 listopada 2016r. nie ulegają zmianie.
- Uchwała Zarządu Nr 2 w sprawie określenia wielkości emisji, ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii AB, oraz
w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji serii AB zostanie
przeprowadzona do maksymalnej kwoty 40.000 tys. zł.
Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości informację (dane przed opinią biegłego rewidenta) o
wartości zobowiązań na dzień 31.12.2016 r., z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych:
- wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji
Nabycia, tj. na dzień 31.12.2016r. wynosiła 862.005 tys. zł., w tym wartość zobowiązań przeterminowanych na
dzień 31.12.2016 wynosiła 1.105 tys. zł.
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