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Dane szczegółowe:
Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 6 grudnia 2013 r. podjął uchwałę nr 1 w
sprawie emisji obligacji serii A. Przedmiotem emisji jest do 5.000 (słownie: pięć
tysięcy) obligacji serii A na okaziciela, dwuletnich, odsetkowych, niezabezpieczonych,
o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej
wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

Przedmiotowe obligacje oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej,
zależnej od stawki WIBOR 3M plus marża. Obligacje zostaną zaoferowane na
podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia Obligacji zostanie
skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149.
Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 500 (słownie:
pięćset) sztuk Obligacji (próg emisji). Obligacje będą przedmiotem ubiegania sie o
wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków obrotowych na potrzeby bieżącej
działalności Emitenta w celu realizacji strategii rozwoju Spółki.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o emisji obligacji serii A, ze
względu na wartość emitowanych obligacji, która może przekroczyć 10% wartości
kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu
finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect".
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