PROPOZYCJA NABYCIA

OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A
W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

SPÓŁKI

CAPITAL PARK S.A.
Minimalna kwota inwestycji: 220.000,00 zł

OFERUJĄCY:

Data sporządzenia Propozycji Nabycia: 15 czerwca 2012 r.

Oferta obligacji na okaziciela serii A spółki CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie kierowana jest do nieoznaczonego
adresata poprzez opublikowanie Propozycji Nabycia na stronie internetowej Noble Securities, tym samym stanowi publiczne
proponowanie nabycia obligacji, spełniające kryteria oferty publicznej obligacji w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie,
dokonywanym w trybie art. 9 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach.
Oferta obligacji kierowana jest wyłącznie do Inwestorów, z których każdy nabędzie Obligacje o wartości, liczonej według ich
ceny emisyjnej, co najmniej 220.000 zł, tj. wynoszącej więcej niż 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny (w dniu 12 czerwca 2012 r.,
tj. w dniu podjęcia przez zarząd Emitenta uchwały nr 1 średni kurs euro ogłoszony w tym dniu przez Narodowy Bank Polski
wynosił 4,3222 zł). Wobec powyższego i stosownie do treści art. 7 ust. 3 pkt. 2 oraz 38 ust. 3 Ustawy o Ofercie w związku z ofertą
publiczną Obligacji nie jest wymagane sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu
emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie, a Propozycja Nabycia nie stanowi żadnego z tych
dokumentów.
Emitent zlecił Noble Securities pełnienie funkcji oferującego Obligacje, a także upoważnił Noble Securities do rozpowszechniania
Propozycji Nabycia, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej w związku z przeprowadzaną emisją Obligacji.
Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o Obligacjach, a ich ewidencję będzie prowadzić Noble
Securities. Następnie, o ile Obligacje będą wprowadzane do ASO CATALYST, zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych S.A., tj. nastąpi dematerializacja Obligacji na podstawie Ustawy o Obrocie.
Emitent potwierdził Noble Securities, że dane zawarte w Propozycji Nabycia Obligacji, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu
Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto
niczego, co mogłoby wpływać na znaczenie informacji zawartej w niniejszym materiale.
Noble Securities nie przeprowadził niezależnej weryfikacji informacji dotyczących Emitenta i przez niego przekazanych
zawartych w niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji. W związku z powyższym Noble Securities nie daje żadnej rękojmi, nie
składa żadnego oświadczenia (wyraźnie złożonego lub dorozumianego), co do rzetelności lub zupełności Propozycji Nabycia
Obligacji w zakresie informacji dotyczących Emitenta i nie będzie z tego tytułu ponosić żadnej odpowiedzialności.
Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w ofercie Obligacji powinny przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznać się
szczegółowo z Propozycją Nabycia.
Niniejszy dokument stanowi propozycję nabycia obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.
Propozycja Nabycia nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis warunków
przeprowadzenia emisji Obligacji. Żaden z zapisów Propozycji Nabycia nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady
inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia
w indywidualnej sytuacji Inwestora.
Emitent ani Noble Securities nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Propozycji
Nabycia lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Propozycji
Nabycia ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie
lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub
rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji.
Potencjalni nabywcy Obligacji powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Propozycji Nabycia, a
ich decyzja odnośnie zakupu Obligacji powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.
Ponadto Emitent ani Noble Securities nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby
być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Obligacjami lub jakimkolwiek
świadczeniem Emitenta. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający nabycie Obligacji, zasięgnął porady profesjonalnego
konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z Obligacjami.
Oferta Obligacji obowiązuje jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza Propozycja Nabycia nie może być
traktowana jako proponowanie lub oferowanie nabycia Obligacji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Ani niniejsza Propozycja Nabycia, ani objęte nią Obligacje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w
jakimkolwiek państwie. W związku z powyższym każdy Inwestor zamieszkujący albo mający siedzibę poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innego
państwa bądź państw, którym może podlegać bądź które to przepisy znajdują zastosowanie w jego sytuacji w związku z udziałem
w ofercie Obligacji.
Propozycja Nabycia sporządzona została w Warszawie, w dniu 15 czerwca 2012 r. wedle wiedzy na ten dzień.
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Propozycja Nabycia może być zmieniana przez Emitenta w porozumieniu z Noble Securities aż do dnia przydziału Obligacji.
Zmiany Propozycji Nabycia dokonywane będą w drodze aneksów publikowanych na stronie internetowej Oferującego lub
Emitenta.
Propozycja Nabycia nie podlega rozpowszechnianiu do lub na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii,
Japonii, Kanady oraz jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to niezgodne z prawem.
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1.

DEFINICJE I SKRÓTY ZASTOSOWANE W PROPOZYCJI NABYCIA:

„Administrator Hipoteki”

GWW Woźny i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, podmiot pełniący rolę administratora
Hipoteki zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji.

„ASO CATALYST”

alternatywny system obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi prowadzony i zarządzany
przez GPW oraz BondSpot pod nazwą ASO CATALYST

„Banki Referencyjne”

Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa
Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., Kredyt Bank S.A. lub odpowiednio ich następcy prawni

„BondSpot”

BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie

„Data (Dzień) Emisji”

dzień zdefiniowany w pkt. 22 Warunków Emisji, dzień przydziału Obligacji

„Data (Dzień) Wykupu”

dzień zdefiniowany w pkt. 32 Warunków Emisji

„Dzień (Termin) Płatności Odsetek”

dzień zdefiniowany w pkt. 29 Warunków Emisji

„Dzień Roboczy”

każdy dzień, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną

„Emitent” lub „Spółka”

CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie

„Ewidencja”

ewidencja prowadzona zgodnie z art. 5a ust. 3 pkt. 3) Ustawy o Obligacjach

„Formularz Przyjęcia Propozycji
Nabycia”

formularz, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do Propozycji Nabycia

„GPW”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„Grupa” lub „Grupa Kapitałowa”

podmioty bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Emitenta, w rozumieniu przepisów
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i MSSF

„Hipoteka”

hipoteka na zabezpieczenie Obligacji, o której mowa w pkt. 16 Warunków Emisji

„Inwestor”

osoba lub podmiot, do której skierowana jest Propozycja Nabycia

„KDPW”

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

„Kodeks Cywilny”

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm)

„Kodeks Karny”

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

„Kodeks Spółek Handlowych”

ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037
z późn. zm.)

„Kwota Wykupu”

świadczenie pieniężne Emitenta polegające na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej
jednej Obligacji, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji

„Kwoty z Obligacji”

świadczenia pieniężne Emitenta polegające na zapłacie kwoty odsetek, o których mowa w pkt. 25
Warunków Emisji oraz Kwoty Wykupu, o której mowa w pkt. 33 Warunków Emisji

Konto Sponsora Emisji

oznacza, po dniu rejestracji Obligacji w KDPW, konto depozytowe Noble Securities w KDPW, na
którym zapisane zostaną Obligacje nabyte przez Obligatariuszy, którzy nie wskazali numeru
rachunku papierów wartościowych, na którym mają zostać zapisane posiadane przez nich
Obligacje lub którzy wskazali błędny numer rachunku papierów wartościowych.

„Nieruchomość”

nieruchomość, o której mowa w pkt. 16 Warunków Emisji

„Noble Securities”

Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie
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„Obligacje”

Obligacje na okaziciela serii A spółki CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie wyemitowane
na podstawie:
 Ustawy o Obligacjach,
 Uchwały Nr 1 Zarządu CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca
2012 roku w przedmiocie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A,
 Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 czerwca 2012 r. w przedmiocie udzielenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania w drodze emisji obligacji

„Obligatariusz”

każda osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
zapisana w Ewidencji prowadzonej przez Noble Securities jako posiadacz Obigacji, a po
dematerializacji (rejestracji) Obligacji w KDPW, osoba fizyczna lub prawna, na której rachunku
papierów wartościowych prowadzonym przez uczestnika KDPW jest zapisana co najmniej jedna
Obligacja lub których Obligacje zapisane są na Koncie Sponsora Emisji

„Oferta”

oferta Obligacji w trybie art. 9 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach dokonywana poprzez udostępnienie
Propozycji Nabycia nieoznaczonej liczbie adresatów w sposób, który stanowi publiczne
proponowanie nabycia w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie

„Okres Odsetkowy”

okres zdefiniowany w pkt. 26 Warunków Emisji

„Prawo Bankowe”

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe (Dz.U. 1997nr 140, poz.939 z późn. zm.)

„Prawo Dewizowe”

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.)

„Propozycja Nabycia”

„Propozycja nabycia obligacji na okaziciela serii A spółki CAPITAL PARK S.A.”
niniejszy dokument zawierający m. in. Warunki Emisji Obligacji, na podstawie którego Inwestorom
składana jest propozycja nabycia Obligacji
Propozycja Nabycia może być zmieniana przez Emitenta w porozumieniu z Noble Securities aż do
dnia emisji Obligacji. Zmiany Propozycji Nabycia dokonywane będą w drodze aneksów
publikowanych na stronie internetowej Oferującego lub Emitenta.

„Przedterminowy Wykup”

prawo Obligatariusza do żądania wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu na warunkach
określonych w pkt. 37 Warunków Emisji oraz prawo Emitenta do żądania wykupu Obligacji przed
Dniem Wykupu.

„Ustawa o Funduszach
Inwestycyjnych”

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 146, poz. 1546,z późn. zm.)

Ustawa o Obligacjach

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)

„Ustawa o Obrocie”

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538,
z późn. zm.)

„Ustawa o Ofercie”

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)

„Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu
Pieniędzy”

ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. 2000 nr 116, poz. 1216, z późn. zm.)

„Warunki Emisji”

warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b Ustawy o Obligacjach opisane w rozdziale 1
Propozycji Nabycia

„Zarząd”

zarząd Emitenta
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„Zadłużenie Finansowe”

wszelkie zobowiązania do zapłaty lub zwrotu pieniędzy z tytułu:


pożyczonych środków (pożyczka lub kredyt);



kwot zgromadzonych w drodze dyskontowania weksli lub emisji obligacji, weksli,
skryptów dłużnych lub podobnych instrumentów;



wyceny transakcji instrumentami pochodnymi, przy czym dla potrzeb określenia wartości
zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnej brana będzie wartość ujemna;



zobowiązań leasingowych



akcji podlegających umorzeniu;



zobowiązań z tytułu regresu w związku z gwarancją, ubezpieczeniem, zwolnieniem z
odpowiedzialności, akredytywy typu standby, akredytywą dokumentową lub innym tego
typu instrumentem,

przy czym ograniczenia wskazane powyżej nie dotyczą zadłużenia zaciąganego w celu
refinansowania zobowiązań wynikających z Obligacji.
„Zgromadzenie Obligatariuszy”

zgromadzenie posiadaczy Obligacji, o którym mowa w pkt. 38 Warunków Emisji
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2.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

1. Emitent

CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie
Szczegółowe informacje o Emitencie zamieszczone zostały w rozdziale 3 Propozycji Nabycia.
Dokumenty korporacyjne Emitenta, a także sprawozdania finansowe stanowią załącznik do Propozycji
Nabycia i znajdują się dokumencie „ZAŁĄCZNIKI DO PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI NA
OKAZICIELA SERII A W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI CAPITAL PARK S.A.”
opublikowanym na stronie internetowej Oferującego.

2. Prawo właściwe

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie spory związane
z Obligacjami będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta. Zgodnie
z art. 37a Ustawy o Obligacjach roszczenia wynikające z obligacji przedawniają się z upływem 10 lat.

3. Podstawa prawna emisji

Obligacje na okaziciela serii A Emitenta emitowane są na podstawie:


Ustawy o Obligacjach oraz



Uchwały Nr 1 Zarządu CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2012 roku
w przedmiocie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A oraz



Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 czerwca 2012 r. w przedmiocie udzielenia zgody
na zaciągnięcie zobowiązania w drodze emisji obligacji

Do emisji Obligacji mają również zastosowanie właściwe przepisy Ustawy o Ofercie oraz Ustawy o
Obrocie, i inne przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi, a także odpowiednie regulacje
KDPW i ASO CATALYST, o ile Obligacje zostaną wprowadzone do tego systemu obrotu.
4. Instrument finansowy

Obligacje na okaziciela serii A w Dniu Emisji nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a ust. 1
Ustawy o Obligacjach, ich Ewidencję będzie prowadzić Noble Securities. Następnie, o ile Obligacje zostaną
zarejestrowane w KDPW, tj. nastąpi dematerializacja Obligacji na podstawie Ustawy o Obrocie, zostaną one
zapisane na rachunkach papierów wartościowych.

5. Zobowiązania z Obligacji

Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji są nieodwołalne, niepodporządkowane, bezwarunkowe a także są
równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) są równe względem wszystkich pozostałych
obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta, oraz podlegają
zaspokojeniu w takich samych proporcjach, jak te zobowiązania.

6. Zorganizowany system
obrotu obligacjami ASO
CATALYST

Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do ASO CATALYST.

7. Tryb Oferty

Oferta Obligacji będzie przeprowadzona w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach poprzez
udostępnienie Propozycji Nabycia nieoznaczonej liczbie adresatów w sposób, który stanowi publiczne
proponowanie nabycia w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie.
Oferta obligacji kierowana jest wyłącznie do Inwestorów, z których każdy nabędzie Obligacje o wartości,
liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 220.000 zł, tj. wynoszącej więcej niż 50.000 euro w dniu
ustalenia tej ceny (w dniu 12 czerwca 2012 r., tj. w dniu podjęcia przez zarząd Emitenta uchwały nr 1
średni kurs euro ogłoszony w tym dniu przez Narodowy Bank Polski wynosił 4,3222 zł). Wobec
powyższego i stosownie do treści art. 7 ust. 3 pkt. 2 oraz 38 ust. 3 Ustawy o Ofercie w związku z ofertą
publiczną Obligacji nie jest wymagane sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej
wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie, a
Propozycja Nabycia nie stanowi żadnego z tych dokumentów.

8. Oferujący

Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

9. Propozycja Nabycia

Niniejszy dokument zatwierdzony przez Emitenta, który w szczególności zawiera Warunki Emisji
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Obligacji

Obligacji oraz określa szczegółowe zasady przeprowadzenia emisji Obligacji.

10. Waluta Obligacji

Złoty (PLN).

11. Wartość nominalna jednej
Obligacji

100,00 (sto 00/100) złotych.

12. Cena emisyjna Obligacji

100,00 (sto 00/100) złotych (cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji).

13. Wielkość emisji

do 1.000.000 (jeden milion) sztuk Obligacji.

14. Wartość emisji

do 100.000.000,00 (sto milionów 00/100) złotych.

15. Cel emisji

Finansowanie projektu Eurocentrum oraz finansowanie, za kwotę nie wyższa niż 40% środków
pozyskanych z emisji, innych projektów inwestycyjnych Grupy.

16. Wysokość i formy
zabezpieczenia i oznaczenie
podmiotu ustanawiającego
zabezpieczenie

Na dzień sporządzenia niniejszej Propozycji Nabycia Obligacje nie są zabezpieczone.
Zgodnie z Warunkami Emisji, warunkiem przydziału Obligacji jest złożenie oświadczenia woli w formie
aktu notarialnego przez ustanawiającego zabezpieczenie o ustanowieniu Hipoteki stanowiącej
zabezpieczenie Obligacji. Obligacje nie zostaną zarejestrowane w KDPW (tj. zdematerializowane w
rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie) przed wpisem Hipoteki do księgi wieczystej prowadzonej przez
właściwy sąd dla Nieruchomości na pierwszym miejscu hipotecznym. Z dniem wpisu Hipoteki do księgi
wieczystej prowadzonej przez właściwy sąd dla Nieruchomości Obligacje staną się obligacjami
zabezpieczonymi.
Emitent, zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1a Ustawy o Obligacjach zawarł umowę o ustanowienie
administratora hipoteki i powołał Grynhoff, Woźny i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie na
Administratora Hipoteki, a Grynhoff, Woźny i Wspólnicy sp. k. powołanie to zaakceptował.
Administrator Hipoteki będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym
imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 1a i następnymi Ustawy o Obligacjach.
Przedmiotem hipoteki będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w
Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 6-01-04, dla
którego Sad Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr
WA4M/00387923/7 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz z prawem
własności realizowanego docelowo na tej działce budynku biurowo - handlowego.
Hipoteka zostanie ustanowiona do kwoty stanowiącej 150% wartości nominalnej wyemitowanych
Obligacji, tj. maksymalnie do kwoty 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów zł).
Zgodnie z raportem z wyceny Nieruchomości sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego jej
wartość rynkowa na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 224.758.000 zł.

Nieruchomość zlokalizowana jest w warszawskiej dzielnicy Wola, w pobliżu Ronda ONZ i Dworca
Centralnego. Obecnie działka zabudowana jest budynkami magazynowymi i pozostałościami po
dawnych zakładach przemysłowych Norblina. Docelowo Emitent zamierza zbudować na działce centrum
biurowo-handlowe z zachowaniem niektórych elementów historycznych. Szczegółowy opis tego projektu
inwestycyjnego zawarty jest w punkcie 4.17 niniejszej Propozycji Nabycia (“Opis głownych inwestycji
realizowanych przez Emitenta i Grupę Emitenta – Obiekty wielofunkcyjne – Art Norblin”).
Ustanawiającym zabezpieczenie (użytkownikiem wieczystym gruntu) jest spółka pośrednio zależna od
Emitenta - Art Norblin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której 100% udziałów posiada spółka CP
Development s à.r.l., której wyłącznym udziałowcem jest Emitent.Raport z wyceny Nieruchomości
stanowi załącznik do Propozycji Nabycia i znajduje się w dokumencie „ZAŁĄCZNIKI DO PROPOZYCJI
NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI CAPITAL
PARK S.A.” opublikowanym na stronie internetowej Oferującego.
17. Termin publikacji
Propozycji Nabycia Obligacji

15 czerwca 2012 r.

18. Termin zakończenia
publikacji Propozycji Nabycia

6 lipca 2012 r.
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Obligacji
19. Termin na przyjęcie
Propozycji Nabycia Obligacji,
tj. złożenie Formularza
Przyjęcia Propozycji Nabycia

6 lipca 2012 r.

20. Ilość Obligacji objęta
Formularzem Przyjęcia
Propozycji Nabycia

Minimalna liczba Obligacji objętych jednym Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia wynosi 2.200
(dwa tysiące dwieście sztuk. Maksymalna liczba Obligacji objętych jednym Formularzem Przyjęcia
Propozycji Nabycia wynosi 1.000.000 (jeden milion) sztuk.
W przypadku, gdy Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia danego Inwestora będzie opiewać na liczbę
Obligacji mniejszą niż 2.200 (dwa tysiące dwieście) sztuk, wówczas ten Formularz Przyjęcia Propozycji
Nabycia będzie uznany za nieważny.
W przypadku, gdy Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia danego Inwestora będzie opiewać na liczbę
Obligacji większą niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk, wówczas ten Formularz Przyjęcia Propozycji
Nabycia będzie traktowany jako opiewający na 1.000.000 (jeden milion) sztuk.

21. Termin i sposób
dokonywania wpłat na
Obligacje

Inwestor, który zamierza nabyć Obligacje zobowiązany jest dokonać wpłaty w kwocie stanowiącej
iloczyn ceny emisyjnej jednej Obligacji oraz liczby Obligacji, wskazanej w Formularzu Przyjęcia
Propozycji Nabycia.
Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów niebędących klientami profesjonalnymi w rozumieniu
Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek wskazany poniżej najpóźniej w dniu 6 lipca 2012 r.
Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu
Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek wskazany poniżej najpóźniej w dniu 9 lipca 2012 r. do
godziny 14.00.
Wpłata na Obligacje serii A powinna być dokonana na rachunek bankowy Noble Securities – numer
rachunku 65 1460 1181 2002 1006 1024 0002 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.
Dokonując przelewu każdorazowo należy podać:
a)

tytuł płatności: „Obligacje serii A CAPITAL PARK”,

b)

dane inwestora składającego Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia:

c)



imię i nazwisko/nazwę,



adres zamieszkania/siedzibę,



PESEL lub REGON;

liczbę subskrybowanych i opłacanych Obligacji.

Zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania Obligacji w
Ewidencji. W związku z powyższym, należne oprocentowanie z Obligacji będzie naliczane od Daty
Emisji. W okresie pomiędzy dniem wpłaty na Obligacje a dniem poprzedzającym Datę Emisji (także
w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Daty Emisji) lub dniem zwrotu dokonanych wpłat, środki
wpłacone przez Inwestorów nie będą oprocentowane.
22. Dzień przydziału (Data
Emisji)

9 lipca 2012 roku – dzień przydziału jest jednocześnie Datą Emisji Obligacji.
W Dniu Emisji Obligacje zostaną przydzielone przez Emitenta działającego w porozumieniu z Noble
Securities.
Propozycja Nabycia może być zmieniana przez Emitenta w porozumieniu z Noble Securities aż do dnia
przydziału Obligacji, przy czym w przypadku zmiany dnia przydziału Obligacji, nowo ustalony dzień
przydziału nie może przypadać później niż na 14 dni od dnia przydziału określonego pierwotnie w pkt. 22
Warunków Emisji

23. Dojście emisji do skutku
(Próg Emisji)

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli w okresie przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji
Nabycia zostanie prawidłowo subskrybowane i opłacone, co najmniej 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk
Obligacji.
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24. Zasady przydziału
Obligacji

Przydział Obligacji dokonany zostanie pod następującymi warunkami:
a)

osiągnięcia progu Emisji określonego w pkt. 23 Warunków Emisji;

b)

nie odstąpienia Emitenta od przeprowadzenia Emisji, zgodnie z pkt. 43 Warunków Emisji,

c)

złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu Hipoteki przez
ustanawiającego zabezpieczenie; oraz

d)

zawarcia przez Dakota Investments sp. z o.o., spółkę zależną Emitenta, umowy kredytowej z
bankiem na kwotę nie mniejszą niż 300.000.000,00 (trzysta milionów) zł..

Wniosek o wpis Hipoteki, zawarty w oświadczeniu o ustanowieniu Hipoteki składanym przez
ustanawiającego zabezpieczenie w formie aktu notarialnego, zostanie, zgodnie z art. 94 § 4 ustawy z
dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, przesłany z urzędu - w ciągu 3 dni od jego złożenia - sądowi
właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych, przez notariusza, przed którym zostanie złożone
oświadczenie o ustanowieniu Hipoteki.
Przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Emitenta po przedstawieniu rekomendacji przez
Noble Securities. W ramach przydziału uznaniowego Emitent, w uzgodnieniu z Noble Securities, może,
lecz nie musi brać pod uwagę kolejności składania przez Inwestorów Formularzy Przyjęcia Propozycji
Nabycia oraz kolejność dokonywania przez Inwestorów wpłat na Obligacje.
Podstawą, lecz nie gwarancją dokonania przydziału Obligacji przez Emitenta będzie prawidłowo
wypełniony i złożony przez Inwestora Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia i dokonanie przez
Inwestora pełnej wpłaty na Obligacje, stanowiącej iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Formularzu
Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz ceny emisyjnej jednej Obligacji wskazanej w pkt. 12 Warunków
Emisji.
Emitent zastrzega sobie możliwość nie przydzielenia Obligacji konkretnemu Inwestorowi (w tym
przydzielenia w mniejszej liczbie niż objęta Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia) mimo
prawidłowo wypełnionego i złożonego Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia i dokonania
odpowiedniej wpłaty na Obligacje.
25. Oprocentowanie (odsetki)

Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna.
Obligacje będą oprocentowane (Stopa Procentowa) w wysokości stopy bazowej równej stawce
WIBOR6M (Stopa Bazowa) z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu
warszawskiego, publikowanej na 3 Dni Robocze przed rozpoczęciem każdego Okresu Odsetkowego
(Dzień Ustalenia Stopy Bazowej), powiększonej o marżę dla Obligatariuszy (Marża).
Wysokość marży została ustalona przez Emitenta na poziomie 5,00 pp (pięć 00/100 punktów
procentowych) od wartości nominalnej Obligacji w skali roku (podstawa Okresu Odsetkowego wynosi
365 dni).
Stopa Bazowa ustalana będzie z dokładnością do 0,01 pp (1/100 punktu procentowego) na podstawie
informacji publikowanej na stronie serwisu Reuters Polska.
Jeżeli stawka WIBOR6M będzie niedostępna, Emitent zwróci się, bez zbędnej zwłoki, do Banków
Referencyjnych o podanie stopy procentowej dla 6-miesięcznych depozytów złotowych oferowanej przez
każdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku
międzybankowym i ustali Stopę Bazową jako średnią arytmetyczną stóp podanych przez Banki
Referencyjne, pod warunkiem, że co najmniej 3 Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy
czym – jeśli będzie to konieczne - będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005
będzie zaokrąglone w górę).
W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być określona zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie
ona ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej Stopy Bazowej w Okresie Odsetkowym bezpośrednio
poprzedzającym Dzień Ustalenia Stopy Bazowej.
Odsetki będą naliczane począwszy od Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie
z tym dniem) i będą wypłacane co sześć miesięcy. Okres Odsetkowy wynosić będzie 6 miesięcy.
Odsetki będą naliczane od każdej Obligacji z dokładnością do jednego grosza (przy czym pół grosza
będzie zaokrąglone w górę).
Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki obliczone zgodnie z poniższym
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wzorem:
O = N × R × n / 365, gdzie:
O – kwota odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji (kupon),
N – wartość nominalna jednej Obligacji,
R – oprocentowanie Obligacji,
n – liczba dni w Okresie Odsetkowym.
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji
zapisana z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek
w Ewidencji lub, w przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, na rachunku
papierów wartościowych Obligatariusza.
26. Okresy odsetkowe

Ustala się następujące Okresy Odsetkowe:
Okres Odsetkowy

Początek Okresu Odsetkowego

Koniec Okresu Odsetkowego

I

9 lipca 2012 r.

9 stycznia 2013 r.

II

9 stycznia 2013 r.

9 lipca 2013 r.

III

9 lipca 2013 r.

9 stycznia 2014 r.

IV

9 stycznia 2014 r.

9 lipca 2014 r.

V

9 lipca 2014 r.

9 stycznia 2015 r.

VI

9 stycznia 2015 r.

9 lipca 2015 r.

Dni wskazane jako początek Okresu Odsetkowego nie będą uwzględniane w obliczeniach długości
trwania danego Okresu Odsetkowego.
27. Dzień Roboczy

Każdy dzień, nie będący sobotą lub niedzielą, który jest dniem roboczym w Noble Securities, a po
dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, każdy dzień w którym KDPW prowadzi
działalność operacyjną.

28. Data ustalenia prawa do
odsetek oraz Kwoty Wykupu

Dniem ustalenia prawa do odsetek z Obligacji oraz Kwoty Wykupu jest 6 (słownie: szósty) Dzień
Roboczy poprzedzający odpowiednio Dzień Płatności Odsetek oraz Dzień Wykupu.

29. Dni Płatności Odsetek

Za I Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 9 stycznia a 2013 r.
Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 9 lipca 2013 r.
Za III Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 9 stycznia 2014 r.
Za IV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 9 lipca 2014 r.
Za V Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 9 stycznia 2015 r.
Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 9 lipca 2015 r.
łącznie z Kwotą Wykupu Obligacji.
Jeżeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wypłata
odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa
żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
Wypłata odsetek będzie dokonywana za pośrednictwem Noble Securities, a w przypadku
dematerializacji Obligacji (rejestracji w KDPW) w rozumieniu Ustawy o Obrocie, wypłata odsetek będzie
dokonywana za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów
wartościowych Obligatariuszy.
Ogólne zasady opodatkowania dochodów z tytułu odsetek zostały opisane w pkt. 2.9 Propozycji
Nabycia.
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30. Świadczenia z Obligacji i
na rzecz Inwestorów

Prawa z Obligacji, zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą zapisania Obligacji w
Ewidencji i przysługują osobie wskazanej w Ewidencji jako posiadacz tych Obligacji, a po
dematerializacji Obligacji – osobie, na której rachunku papierów wartościowych Obligacje zostaną
zapisane.
Obligatariuszom przysługuje prawo do następujących świadczeń:


świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty oprocentowania (odsetek) zgodnie
z zasadami opisanymi w pkt. 25–29 oraz w pkt. 34 Warunków Emisji oraz



świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości
nominalnej (Kwoty Wykupu) zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 32–34 oraz w pkt. 37
Warunków Emisji oraz



tylko w przypadkach określonych w pkt. 37 lit. C Warunków Emisji świadczenia pieniężnego premii za Przedterminowy Wykup.

W przypadku, gdy nie dojdzie do przydziału Obligacji z powodu nieziszcenia się warunków przydziału
Obligacji określonych w pkt. 24 Warunków Emisji, za wyjątkiem sytuacji, gdy niespełniony będzie
warunek a), tj. osiągnięcie Progu Emisji określone w pkt. 23 Warunków Emisji, Inwestorom, którzy złożyli
skutecznie zapis na obligacje (tj. złożyli poprawnie wypełniony Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia
oraz dokonali wpłaty w odpowiedniej wysokośc) przysługiwać będzie od Emitenta – ustalona w na
podstawie informacji przekazanych przez Noble Securities - premia w wysokości 8% (osiem procent) w
skali roku, od wartości wpłat dokonanych w związku ze złożeniem skutecznych zapisów na Obligacje,
przez poszczczególnych Inwestorów, należna za okres od dokonania wpłaty do Dnia Emisji. Premia ta
wypłacona zostanie wraz z zwracanymi środkami, wpłaconymi przez Inwestorów celem objęcia
Obligacji, na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia.
W przypadku Inwestorów, którzy opłacą Obligacje poprzez przeksięgowanie środków z rachunków
papierów wartościowych prowadzonych przez Noble Securities za dzień wpłaty uznany zostanie dzień
złożenia Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia.
Za dzień uregulowania świadczenia pieniężnego, o którym mowa powyżej, uznany będzie dzień
wystawienia przez Emitenta (podmiot upoważniony przez Emitenta) lub podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Obligatariusza.
Z Obligacjami nie są związane świadczenia niepieniężne.
31. Okres zapadalności

3 lata (36 miesięcy)

32. Data (Dzień) i sposób
Wykupu

Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu Obligacji, to jest w dniu 9 lipca 2015 r. (36 miesięcy od
Daty Emisji), a Kwota Wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za VI Okres Odsetkowy.
Jeżeli jednak Dzień Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną
wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa żądania odsetek
za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
Wykup Obligacji (w tym wykup przed Dniem Wykupu) będzie dokonywany za pośrednictwem Noble
Securities, a w przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie wykup będzie
dokonywany za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów
wartościowych.

33. Kwota Wykupu

Obligacje zostaną wykupione po ich wartości nominalnej, tj. za kwotę 100,00 (sto 00/100) zł za jedną
Obligację.
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego będzie liczba Obligacji zarejestrowana
w Ewidencji, a po dematerializacji Obligacji na podstawie Ustawy o Obrocie liczba Obligacji zapisana na
rachunku papierów wartościowych Inwestora, z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania
świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu.

34. Płatności Kwot z Obligacji

Płatności Kwot z Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem Noble Securities, a po dematerializacji
Obligacji na podstawie Ustawy o Obrocie za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących
rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje.
Wypłata Kwot należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom
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podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.
35. Odsetki za opóźnienie

Niezależnie od pozostałych uprawnień Obligatariuszy w przypadku opóźnienia w zapłacie kwot z tytułu
Obligacji każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania odsetek ustawowych od Emitenta za każdy
dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty (ale bez tego dnia).

36. Umorzenie Obligacji

Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

37. Wykup Obligacji przed
Dniem Wykupu

Ogólne zasady mające zastosowanie do Przedterminowego Wykupu.
Przed dematerializacją Obligacji, w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w KDPW, obsługa Przedterminowego
Wykupu będzie dokonywana za pośrednictwem Noble Securities. W takim przypadku podstawą
naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana
w Ewidencji prowadzonej przez Noble Securities.
Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie obsługa Przedterminowego Wykupu
będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów
wartościowych, na których będą zapisane Obligacje. W takim przypadku podstawą naliczenia i
spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana na rachunku
papierów wartościowych Obligatariusza lub w rejestrze sponsora emisji, jeśli taki rejestr będzie
prowadzony.
Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez wypłatę środków pieniężnych w wysokości
równej wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami od Obligacji. Za
dzień wypłaty należnej kwoty uznawany będzie dzień wystawienia, przez Emitenta lub podmiot
upoważniony przez Emitenta, przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Obligatariusza.
Dniem ustalenia prawa do Kwoty Wykupu w ramach Przedterminowego Wykupu jest 6 (szósty) Dzień
Roboczy poprzedzający dzień Przedterminowego Wykupu.
Z chwilą dokonania Przedterminowego Wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.
Zgodnie z Art. 25 Ustawy o Obligacjach, Emitent może nabywać Obligacje w celu umorzenia, chyba że
pozostaje w zwłoce z realizacją zobowiązań z Obligacji.
A. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI W PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA ZGODNIE
Z ART. 24 UST. 3 USTAWY O OBLIGACJACH:
W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia
likwidacji.
B. OPCJA PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA
Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem
Przedterminowego Wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej
na adres Emitenta oraz Noble Securities jako prowadzącego Ewidencję.
Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem
Przedterminowego Wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej
na adres podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą
zapisane Obligacje oraz na adres Emitenta. W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza będą
zapisane w rejestrze sponsora emisji, pisemne żądanie powinno zostać przekazane na adres sponsora
emisji.
Emitent w przypadku otrzymania uprawnionego żądania Przedterminowego Wykupu, dokona wykupu
Obligacji poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji przedstawionych do wykupu
powiększonej o należne, a nie wypłacone odsetki.
Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, Emitent w przypadku otrzymania
uprawnionego żądania Przedterminowego Wykupu, dokona wykupu Obligacji. Za dzień wypłaty należnej
kwoty uznany będzie dzień wystawienia, przez Emitenta lub podmiot upoważniony przez Emitenta,
przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Obligatariusza żądającego Przedterminowego
Wykupu Obligacji.
Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie. Przedterminowy Wykup Obligacji nastąpi
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poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych Obligatariusza za
pośrednictwem KDPW.
1. Przedterminowy wykup Obligacji zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach:
Każdy Obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych przez
Obligatariusza Obligacji a Emitent zobowiązany będzie Obligacje wskazane w żądaniu natychmiast
wykupić, jeżeli Emitent nie wypełni w całości lub w części zobowiązań pieniężnych wynikających z
Obligacji, chyba że płatność zostanie dokonana w terminie 3 Dni Roboczych od dnia, w którym takie
zobowiązania stały się wymagalne.
2. Inne przypadki przedterminowego wykupu przed Dniem Wykupu na żądanie Obligatariusza
Każdy Obligatariusz może, poprzez dostarczenie Emitentowi pisemnego zawiadomienia w terminie 30
dni od dnia, w którym Obligatariusz uzyskał lub przy dołożeniu należytej staranności mógł uzyskać,
informację o zajściu zdarzenia, o którym mowa poniżej i pod warunkiem, że takie zdarzenie nadal trwa,
żażądać wykupu posiadanych przez takiego Obligatariusza Obligacji, a Emitent zobowiązany będzie
Obligacje wskazane w żądaniu w terminie 30 dni wykupić, na skutek wystąpienia któregokolwiek ze
zdarzeń wskazanych w punktach a) do k) poniżej, chyba że Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie, w
powyższym terminie 30 dni, uchwałę stwierdzającą, że zdarzenie, które miało miejsce nie będzie
stanowić podstawy do żądania przez Obligatariuszy Przedterminowego Wykupu.
a)

jeżeli Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania
naprawczego albo jeżeli sąd ogłosi upadłość Emitenta;

b)

jeżeli wydane zostanie przez sąd postanowienie o likwidacji Emitenta albo podjęta zostanie
uchwała walnego zgromadzenia Emitenta o likwidacji Emitenta lub podjęta zostanie decyzja
o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę;

c)

jeżeli Emitent dokona transakcji, w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub kilku
niepowiązanych transakcjach, zbycia lub rozporządzenia jakąkolwiek częścią swojego majątku, o
wartości przekraczającej kwotę równą wysokości 1% kapitałów własnych Emitenta w okresie
każdego następującego po sobie kolejno roku kalendarzowego, począwszy od Dnia Emisji - na
warunkach odbiegających, na niekorzyść Emitenta, od warunków rynkowych, możliwych do
uzyskania w danym czasie w zwykłym toku działalności, a zbywane aktywo (zbywane aktywa)
według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi
aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej;

d)

jeżeli Emitent lub spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta:
(i) udzielą lub zobowiążą się do udzielenia jako pożyczkodawca jakiejkolwiek pożyczki
jakiejkolwiek osobie lub jakiemukolwiek podmiotowi spoza Grupy Kapitałowej Emitenta,
(ii) udzielą lub zobowiążą się do udzielenia jako poręczyciel jakiegokolwiek poręczenia w stosunku
do zobowiązania lub długu jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu spoza Grupy
Kapitałowej Emitenta,
(iii) udzielą lub zobowiążą się jako zobowiązany do udzielenia jakiegokolwiek zabezpieczenia
podobnego typu jak poręczenie w stosunku do zobowiązania lub długu jakiejkolwiek osoby lub
jakiegokolwiek podmiotu spoza Grupy Kapitałowej Emitenta,
- z wyłączeniem pożyczek udzialanych Fundacji Art Norblin, o ile pożyczki te nie przekraczają
kwoty 200.000,00 zł. w okresie każdego następującego po sobie kolejno roku kalendarzowego,
począwszy od Dnia Emisji;

e)

jeżeli Emitent wypłaci jakąkolwiek dywidendę;

f)

jeżeli uprawomocni się orzeczenie właściwego sądu odmawiające wpisu Hipoteki i w ciągu 14 dni
nie zostanie złożony ponowny wniosek o wpis Hipoteki,

g)

jeżeli Hipoteka nie zostanie wpisana do właściwej księgi wieczystej na pierwszym miejscu
hipotecznym do dnia 30 kwietnia 2013 r. lub zostanie z niej wykreślona;

h)

jeżeli wniosek o wpis Hipoteki zostanie cofnięty i w ciągu 14 dni nie zostanie złożony ponowny
wniosek o wpis Hipoteki;

i)

jeżeli dokonano jakiegokolwiek zajęcia na kwotę przewyższającą równowartość 10% kapitałów
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własnych Grupy Kapitałowej Emitenta na podstawie prawomocnego tytułu prawnego,
prawomocnego zabezpieczenia sądowego lub egzekucji w stosunku do jakiegokolwiek składnika
lub składników majątku Emitenta; przy czym za kapitały własne Grupy Kapitałowej Emitenta na
Datę Emisji przyjmuje się kapitały własne wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Emitenta na dzień 31 grudnia 2011 r., stanowiącym załącznik do Propozycji Nabycia;
j)

jeżeli jedno lub więcej prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych
nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10 % kapitałów własnych Grupy
Kapitałowej Emitenta wykazanych w ostatnim, zaudytowanym rocznym lub przejrzanym
półrocznym (w zależności, które będzie bardziej aktualne), skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Emitenta lub jakiekolwiek inne prawomocne orzeczenie (nie tylko dotyczące płatności
sumy pieniężnej) dot. 10% kapitałów własnych, o których mowa powyżej, istotne dla działalności
Emitenta, zostanie wydane w stosunku do Emitenta lub dotyczyć będzie Emitenta.,; przy czym za
kapitały własne Grupy Kapitałowej Emitenta na Datę Emisji przyjmuje się kapitały własne wskazne
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta na dzień 31 lipca 2011 r.,
zamieszczonym w Propozycji Nabycia;

k)

jeżeli Emitent nie dokona płatności, w terminie wymagalności, swojego Zadłużenia Finansowego
na łączną lub pojedynczą kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim,
zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym lub przejrzanym półrocznym (w zależności, które
będzie bardziej aktualne), sprawozdaniu finansowym Emitenta; przy czym za kapitały własne
Emitenta na Datę Emisji przyjmuje się kapitały własne wskazne w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym Emitenta na dzień 31 grudnia 2011 r., stanowiącym załącznik do Propozycji Nabycia.

C. Opcja przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta
Emitent ma prawo, ale nie obowiązek, do wykupu dowolnej liczby Obligacji przed Dniem Wykupu, a
Obligatariusze zobowiązani będą przedstawić do wykupu wskazane w żądaniu Obligacje.
Prawo do Przedterminowego Wykupu może być wykonywane przez Emitenta wobec wszystkich
Obligacji albo wobec części Obligacji każdego z Obligatariuszy w sposób proporcjonalny (ułamkowe
części wykupywanych Obligacji będą zaokrąglane w górę do pełnej liczby).
Opcja Przedterminowego Wykupu może być zrealizowana przez Emitenta w I – V terminie płatności
odsetek od Obligacji.
W przypadku skorzystania z Opcji Przedterminowego Wykupu Emitent zobowiązany będzie uiścić na
rzecz osób lub podmiotów, których Obligacje będą wykupywane premię ponad oprocentowanie
Obligacji, o którym mowa w pkt. 25 Warunków Emisji, w następującej wysokości:
a.

1,5% wartości nominalnej Obligacji wykupywanych – w przypadku gdy wykup nastąpi w I
lub II terminie płatności odsetek,

b.

1% wartości nominalnej Obligacji wykupywanych – w przypadku gdy wykup nastąpi w III
lub IV terminie płatności odsetek,

c.

0,5% wartości nominalnej Obligacji wykupywanych – w przypadku gdy wykup nastąpi w
V terminie płatności odsetek.

Zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Emitenta i Noble Securities najpóźniej na
30 dni przed planowanym Przedterminowym Wykupem Obligacji.
Dniem ustalenia prawa do Kwoty Wykupu w ramach Przedterminowego Wykupu jest 6 (szósty) Dzień
Roboczy poprzedzający dzień Przedterminowego Wykupu.
38. Zgromadzenie
Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy
Emitent jest uprawniony do zwołania w każdym czasie lub będzie zobowiązany do zwołania na
żądanie Obligatariuszy - zgłoszone nie póżniej niż 17 dni przed proponowanym dniem odbycia
Zgromadzenia Obligatariuszy - posiadających łącznie co najmniej 20% wyemitowanych i
niewykupionych Obligacji Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjęcia uchwały o zmianie treści
Warunków Emisji.
Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy nastąpi za pośrednictwem ogłoszenia publikowanego, na
stronie internetowej Emitenta, na co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy
i będzie wskazywać proponowane miejsce i godzinę oraz porządek obrad wraz z projektami
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proponowanych uchwał. Zgromadzenie Obligatariuszy będzie odbywać się w miejscowości, w
której znajduje się siedziba Emitenta.
Obligatariusze posiadający łącznie co najmniej 20% wyemitowanych i niewykupionych Obligacji
kierujący do Emitenta żądanie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy są obowiazani przekazać
Emitentowi takie żądanie w formie pisemnej, załączając do niego wyciąg z Ewidencji Obligacji
prowadzonej przez Noble Securities lub wyciąg z rachunków papierów wartościowych
potwierdzający, że łącznie, na dzień sporządzenia wniosku z takim żądaniem, są posiadaczami co
najmniej 20% wyemitowanych i niewykupionych Obligacji oraz projekty proponowanych uchwał.
Emitent jest obowiązany do zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie 3 dni od otrzmania
odpowiedniego żadania, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej zawierające co
najmniej dzień, godzinę, miejsce i projekty uchwał, a także wskazujące z czyjej inicjatywy
Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane. Zgromadzenie Obligatariuszy będzie każdorazowo
zdolne do podejmowania ważnych uchwał w przypadku obecności Obligatariuszy posiadających
łącznie co najmniej 50% wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Zgromadzenie Obligatariuszy
będzie podejmowało wszystkie swoje uchwały większością 75% głosów oddanych przez
Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Każda Obligacjia uprawnia do
1 (jednego) głosu. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy będą tylko osoby,
które są Obligatariuszami na dzień przypadający na 6 (sześć) Dni Roboczych przed dniem
Zgromadzenia Obligatariuszy („Dzień Ustalenia Uprawnionych do Uczestnictwa w
Zgromadzeniu Obligatariuszy”).
Obligatariusze ci przedłożą Emitentowi, najpóżniej w dniu Zgromadzenia Obligatariuszy, wyciąg z
Ewidencji prowadzonej przez Noble Securities lub wyciąg z rachunków papierów wartościowych
potwierdzający, że na Dzień Ustalenia Uprawnionych do Uczestnictwa w Zgromadzeniu
Obligatariuszy są posiadaczami co najmniej 1 (jednej) wyemitowanej i niewykupionej Obligacji.
Zmiana treści Warunków Emisji wymaga, oprócz ważnie podjętej uchwały Zgromadzenia
Obligatariuszy, udzialenia przez Emitenta zgody w formie pisemnej.
Zmiana treści Wrunków Emisji nie może stanowić zmiany Kwoty Wykupy Obligacji (określonej w
pkt 33 WE), Oprocentowania Obligacji (określonego w pkt 25 WE) oraz wysokości świadczeń
należnych za Przedterminowy Wykup Obligacji na żądanie Emitenta (określonych w pkt 37 C WE),
chyba że wszyscy każdocześni Obligatariusze wyrażą na to zgodę.
Koszty organizacji i przeprowadzenia Zgromadzenia Obligatariuszy ponosi Emitent.
Emitent obowiązany jest do niezwłocznej publikacji na swojej stronie internetowej wszelkich uchwał
podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy.
39.Zawiadomienia

Wszelkie zawiadomienia kierowane do Inwestorów lub Obligatariuszy będą dokonywane wedle wyboru
Noble Securities za pomocą faksu, poczty e-mail lub listów poleconych na numer/adres wskazany w
Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia z wyłączeniem sytuacji odrębnie uregulowanych w Propozycji
Nabycia.
Wszelkie zawiadomienia skierowane przez Inwestorów lub Obligatariuszy do Emitenta lub Noble
Securities będą ważne o ile zostaną podpisane w imieniu Inwestora lub Obligatariusza przez osoby
uprawnione do reprezentacji Inwestora lub Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym lub
kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres
Emitenta lub Noble Securities.
Do każdego zawiadomienia Inwestor lub Obligatariusz zobowiązany jest dołączyć oryginały lub
potwierdzone notarialnie kopie dokumentów potwierdzających, że takie zawiadomienie zostało
podpisane przez Inwestora lub Obligatariusza lub osoby upoważnione do występowania w imieniu
Inwestora lub Obligatariusza, z zastrzeżeniem braku takiego obowiązku przy korespondencji przesyłanej
przez osoby fizyczne podpisane w tejże korespondencji odręcznie i we własnym imieniu.

40. Zbywalność Obligacji

Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona.

41. Opodatkowanie

Emitent oraz Noble Securities nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii
podatkowych związanych z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z
Obligacjami. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający nabycie Obligacji zasięgnął porady
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profesjonalnego konsultanta.
42. Prostowanie omyłek w
Warunkach Emisji przez
Emitenta

Emitent jest uprawniony do jednostronnego sprostowania niedokładności, błędów pisarskich albo
rachunkowych lub innych oczywistych omyłek w treści Propozycji Nabycia, w tym w szczególności w
treści Warunków Emisji.

43. Odstąpienie od Emisji

Emitent może w każdym czasie przed Datą Emisji zdecydować w porozumieniu z Noble Securities, że
odstępuje od przeprowadzenia Emisji.
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3.

WARUNKI OFERTY

3.1

Osoby uprawnione do objęcia Obligacji

Oferta Obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta skierowana jest do
nieoznaczonego adresata. Osobami uprawnionymi do obejmowania Obligacji są osoby prawne, jednostki organizacyjne
niebędące osobami prawnymi, jak również osoby fizyczne, którym przepisy prawa przyznają zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem, że nabywanie i posiadanie Obligacji przez rezydentów z krajów innych niż Rzeczpospolita
Polska może podlegać ograniczeniom określonym przez prawo polskie, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego
wynikającym z Prawa Dewizowego, oraz przepisy obowiązujące w tych krajach.

3.2

Harmonogram

Rozpoczęcie publikacji Propozycji Nabycia

dzień wskazany w pkt. 17 Warunków Emisji

Zakończenie publikacji Propozycji Nabycia

dzień wskazany w pkt. 18 Warunków Emisji

Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia

dzień wskazany w pkt. 19 Warunków Emisji

Termin przyjmowania wpłat na Obligacje

dni wskazane w pkt. 21 Warunków Emisji

Przydział Obligacji, zamknięcie Oferty

dzień wskazany w pkt. 22 Warunków Emisji

Inwestorzy mogą składać Formularze Przyjęcia Propozycji Nabycia w całym okresie przyjmowania tych Formularzy,
niezależnie od tego, kiedy otrzymali Propozycję Nabycia.
Emitent w porozumieniu z Noble Securities może podjąć decyzję o zmianie terminów dotyczących subskrypcji Obligacji.
W przypadku przedłużenia subskrypcji, zamknięcie subskrypcji nastąpi w terminie zgodnym z art. 12 ust. 1 Ustawy
o Obligacjach. O ewentualnych zmianach powyższych terminów Inwestorzy będą informowani poprzez opublikowanie na
stronie internetowej Noble Securities aneksu (aneksów) do Propozycji Nabycia.

3.3

Działanie przez pełnomocnika

Wszystkie działania opisane w pkt. 2 niniejszej Propozycji Nabycia Inwestor może wykonywać za pośrednictwem
pełnomocnika, w zakresie określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa.
Osoba działająca w charakterze pełnomocnika jest zobowiązana do przedstawienia w miejscu składania Formularza
Przyjęcia Propozycji Nabycia następujących dokumentów:
1) pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wystawionego przez Inwestora, które musi
zawierać:
a)

zakres udzielonego pełnomocnictwa;

b)

dane mocodawcy (Inwestora):



c)

dane pełnomocnika:



d)

dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku
cudzoziemca), seria i numer dowodu tożsamości (dowód osobisty wydany w Rzeczpospolitej Polskiej lub
paszport),
dla pozostałych podmiotów: nazwa, siedziba, numer REGON (lub inny odpowiedni), numer właściwego
rejestru, w którym jest wpisany dany podmiot;
dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku
cudzoziemca), seria i numer dowodu tożsamości (dowód osobisty wydany w Rzeczpospolitej Polskiej lub
paszport),
dla pozostałych podmiotów: nazwa, siedziba, numer REGON (lub inny odpowiedni), numer właściwego
rejestru, w którym jest wpisany podmiot;

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy oraz podpis pełnomocnika;

Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone:
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a)

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski, to musi ono zostać uwierzytelnione
przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, a następnie przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego;

b)

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim, to musi ono zostać uwierzytelnione przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny*;

c)

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski, to musi ono zostać przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego.

(* - obowiązek uwierzytelniania pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego na terytorium jednego
z państw – stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej
w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. Nr 112 z dnia 24 czerwca 2005 r., poz. 938) zostaje zastąpiony
obowiązkiem uzyskania apostille.)
Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu
którego (której) działa osoba fizyczna nie wymieniona w treści wypisu z właściwego rejestru jako uprawniona do działania
w imieniu takiego podmiotu, dodatkowo winna ona przedstawić właściwe pełnomocnictwo, sporządzone na zasadach
określonych w punkcie 1 powyżej, oraz dowód osobisty wydany w Rzeczypospolitej Polskiej bądź paszport.
Pełnomocnictwo jest właściwe, jeżeli zostało sporządzone we wskazanej powyżej formie, nie zostało odwołane lub jest
nieodwołalne, jeżeli wynika to z treści stosunku prawnego będącego podstawą jego udzielenia oraz nie wygasło na skutek
upływu czasu lub śmierci mocodawcy, jeżeli inaczej nie wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić
dalszych pełnomocnictw, jeżeli takie uprawnienie wynika z treści udzielonego pełnomocnictwa.
Jedna osoba może być pełnomocnikiem wielu mocodawców.

3.4

Zasady składania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia

Do Propozycji Nabycia dołączony jest Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia, który wypełniony i złożony zgodnie
z warunkami określonymi w Propozycji Nabycia stanowi ofertę nabycia Obligacji przez Inwestora.
Składając Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia, Inwestor jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Propozycji
Nabycia, akceptuje jej treść, a także Warunki Emisji i zasady nabycia Obligacji.
Składanie ofert nabycia Obligacji przez Inwestorów będzie miało miejsce w siedzibie Noble Securities oraz w jego
jednostkach organizacyjnych. Noble Securities dopuszcza możliwość złożenia przez Inwestora Formularza Przyjęcia
Propozycji Nabycia poza miejscem składania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia, jednak pod warunkiem
wcześniejszego uzgodnienia wszystkich szczegółów złożenia oferty nabycia Obligacji z Noble Securities.
Inwestor składa trzy egzemplarze Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia – jeden egzemplarz przeznaczony jest dla
Emitenta, drugi dla Noble Securities, trzeci dla Inwestora.
Inwestor będący osobą fizyczną, składając ofertę nabycia Obligacji, winien okazać ważny dokument tożsamości (dowód
osobisty wydany w Rzeczpospolitej Polskiej lub paszport), a pozostali inwestorzy winni okazać ważne dokumenty, z których
wynika ich status prawny i zasady reprezentacji Inwestora.

3.5

Wpłaty na Obligacje

Inwestor, który zamierza nabyć Obligacje zobowiązany jest dokonać wpłaty w kwocie stanowiącej iloczyn ceny emisyjnej
jednej Obligacji oraz liczby Obligacji, wskazanej w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia na Obligacje w taki sposób, aby
środki w pełnej wysokości wpłynęły na rachunek Noble Securities najpóźniej w dniu wskazanym w pkt. 18 Warunków Emisji.
Wpłata na Obligacje musi być dokonana przelewem bankowym na rachunek Oferującego – Noble Securities S.A. – numer
rachunku 65 1460 1181 2002 1006 1024 0002 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.
Dokonując przelewu każdorazowo należy podać:
a)

tytuł płatności: „Obligacje serii A CAPITAL PARK.”,

b)

dane inwestora dokonującego wpłaty:
•

imię i nazwisko/nazwę,

•

adres zamieszkania/siedzibę,

•

PESEL lub REGON;
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c)

liczbę subskrybowanych i opłacanych Obligacji.

Wpłatę na Obligacje uważa się za dokonaną w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Noble
Securities.
Zwraca się uwagę na fakt, że prawa z Obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą zapisania Obligacji
w Ewidencji. W związku z powyższym należne oprocentowanie z Obligacji będzie naliczane od Daty Emisji z wyłączeniem
tego dnia. W okresie pomiędzy wpłatą na Obligacje a Datą Emisji (także w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Daty
Emisji) lub dniem zwrotu dokonanych wpłat środki wpłacone przez Inwestorów nie będą oprocentowane.

3.6

Termin związania ofertą nabycia Obligacji

Inwestor przestaje być związany ofertą nabycia Obligacji:
a)

w przypadku niedojścia emisji do skutku – w momencie otrzymania przekazanej mu za pośrednictwem Noble
Securities informacji o niedojściu emisji do skutku,

b)

w przypadku dojścia emisji do skutku:

3.7



w przypadku Inwestorów, którym przydzielono Obligacje w liczbie mniejszej od liczby Obligacji, na którą
składali ofertę nabycia – w momencie otrzymania przekazanej mu za pośrednictwem Noble Securities
informacji o liczbie przydzielonych mu Obligacji i w zakresie Obligacji, na które Inwestor złożył ofertę
nabycia, ale ich nie nabył,



w przypadku Inwestorów, którym nie przydzielono Obligacji – w momencie otrzymania przekazanej mu
za pośrednictwem Noble Securities informacji o nieprzydzieleniu Obligacji.

Przydział Obligacji

Przydział Obligacji dokonany zostanie pod następującymi warunkami:
a)

osiągnięcia progu Emisji określonego w pkt. 23 Warunków Emisji,

b)

nie odstąpienia Emitenta od przeprowadzenia Emisji, zgodnie z pkt. 43 Warunków Emisji,

c)

złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego przez ustanawiającego zabezpieczenie o ustanowieniu
Hipoteki; oraz

d)

zawarcia przez Dakota Investments sp. z o.o. spółkę zależną Emitenta, umowy kredytowej z bankiem na kwotę nie
mniejszą niż 300.000.000,00 (trzysta milionów) zł.

Wniosek o wpis Hipoteki, zawarty w oświadczeniu o ustanowieniu Hipoteki składanym przez ustanawiającego
zabezpieczenie w formie aktu notarialnego, zostanie, zgodnie z art. 94 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o
notariacie, przesłany z urzędu - w ciągu 3 dni od jego złożenia - sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych,
przez notariusza, przed którym zostanie złożone oświadczenie o ustanowieniu Hipoteki.
Przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Emitenta po przedstawieniu rekomendacji przez Noble Securities.
W ramach przydziału uznaniowego Emitent, w uzgodnieniu z Noble Securities, może lecz nie musi brać pod uwagę
kolejności składania przez Inwestorów Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz kolejność dokonywania przez
Inwestorów wpłat na Obligacje.
Podstawą, lecz nie gwarancją dokonania przydziału Obligacji przez Emitenta będzie prawidłowo wypełniony i złożony przez
Inwestora Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia i dokonanie przez Inwestora pełnej wpłaty na Obligacje, stanowiącej
iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz ceny emisyjnej jednej Obligacji
wskazanej w pkt. 12 Warunków Emisji.
Emitent zastrzega sobie możliwość nie przydzielenia Obligacji konkretnemu Inwestorowi (w tym przydzielenia w mniejszej
liczbie niż objęta Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia) mimo prawidłowo wypełnionego i złożonego Formularza
Przyjęcia Propozycji Nabycia i dokonania odpowiedniej wpłaty na Obligacje.

3.8

Rozliczenie wpłat na Obligacje

W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Obligacji niż wskazana w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia lub
nieprzydzielenia Obligacji zwrot środków pieniężnych wpłaconych tytułem opłacenia Obligacji nastąpi na rachunek bankowy
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Inwestora wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia w terminie do tygodnia od dnia przydziału Obligacji (Dnia
Emisji). Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.
W przypadku, gdy nie dojdzie do przydziału Obligacji z powodu braku spełnienia przez Emitenta warunków przydziału
Obligacji określonych w pkt. 24 Warunków Emisji, Inwestorom, którzy złożyli skutecznie zapis na obligacje (tj. złożyli
poprawnie wypełniony Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz dokonali wpłaty w odpowiedniej wysokośc) przysługiwać
będzie od Emitenta – ustalona w na podstawie informacji przekazanych przez Noble Securities - premia w wysokości 8%
(osiem procent) w skali roku, od wartości wpłat dokonanych w związku ze złożeniem skutecznych zapisów na Obligacje,
przez poszczczególnych Inwestorów, należnana za okres od dokonania wpłaty do Dnia Przydziału. Premia ta wypłacona
zostanie wraz z zwracanymi środkami wpłaconymi przez Inwestorów celem objęcia Obligacji.
W przypadku Inwestorów, którzy opłacą Obligacje poprzez przeksięgowanie środków z rachunków papierów wartościowych
prowadzonych przez Noble Securities za dzień wpłaty uznany zostanie dzień złożenia Formularza Przyjęcia Propozycji
Nabycia.
Za dzień uregulowania świadczenia pieniężnego, o którym mowa powyżej, uznany będzie dzień wystawienia przez Emitenta
(podmiot upoważniony przez Emitenta) lub podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, przelewu bankowego na
rachunek wskazany przez Obligatariusza.

3.9

Niedojście emisji do skutku

Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku, jeżeli nie zostaną spełnione warunki przydziału Obligacji, o których mowa pkt. 24
Warunków Emisji.
W przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku Emitent niezwłocznie przekaże Inwestorom stosowną informację poprzez
opublikowanie na stronie internetowej Noble Securities aneksu do Propozycji Nabycia.

3.10 Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem
i obrotem obligacjami objętymi Propozycją Nabycia
Poniższa informacja ma jedynie charakter ogólny i orientacyjny. W celu zasięgnięcia dokładnych informacji należy zapoznać
się bezpośrednio z obowiązującymi przepisami prawa lub zasięgnąć opinii doradcy podatkowego.
Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami zależy od źródła osiągniętego dochodu, czyli od
tego czy jest to zysk z odsetek (płatności kuponowe), dyskonto czy zysk kapitałowy (tj. osiągnięty dzięki sprzedaży obligacji
po cenie wyższej od ceny zakupu) oraz od statusu prawnego i rezydencji podatnika: czy jest to osoba prawna czy osoba
fizyczna.
Ogólna charakterystyka opodatkowania dochodów uzyskanych z obligacji w rozbiciu na status prawny podatnika i rodzaj
osiąganych dochodów została przedstawiona poniżej:
Osoby fizyczne
Przychód z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji kwalifikowany jest dla celów Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych jako przychody z kapitałów pieniężnych, który jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w
wysokości 19%. Przychodu z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji nie łączy się z dochodami z innych źródeł, w tym z
dochodami opodatkowanymi według art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podmiotem zobowiązanym
do poboru podatku z tytułu odsetek lub dyskonta (płatnikiem) jest zasadniczo podmiot dokonujący wypłaty lub stawiający
wartości pieniężne do dyspozycji podatnika.
Przychody z tytułu odpłatnego zbycia obligacji kwalifikowane są dla celów Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych jako przychody z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych dochód z odpłatnego zbycia obligacji opodatkowany jest 19% podatkiem dochodowym. Dochód jest obliczany
jako różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia obligacji a kosztami uzyskania przychodów,
obliczonymi na podstawie stosownych przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik jest
zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku z tytułu zbycia obligacji w zeznaniu rocznym.
Osoby prawne
Dochody związane z posiadaniem i obrotem obligacjami przez osobę prawną oraz innych podatników podatku dochodowego
od osób prawnych będacych polskimi rezydentami podatkowymi łączy się z pozostałymi dochodami uzyskiwanymi przez
podatnika i są one opodatkowane na zasadach ogólnych obowiązujących ten podmiot. Podatnik samodzielnie (bez udziału
płatnika) rozlicza podatek dochodowy od otrzymanych odsetek (dyskonta) oraz z tytułu odpłatnego zbycia obligacji.
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Osoby zagraniczne
Osoby zagraniczne (tj. podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) powinny mieć na uwadze przepisy
dotyczące unikania podwójnego opodatkowania, w szczególności przepisy zawarte we właściwych umowach o unikaniu
podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę. Skorzystanie z opodatkowania stawką wynikającą z umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową może mieć miejsce pod warunkiem
udokumentowania miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem
rezydencji podatkowej, wydanym przez właściwy organ podatkowy.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odrębną od podatku dochodowego kwestią jest opodatkowanie odpłatnego zbycia obligacji podatkiem od czynności
cywilnoprawnych. Umowy sprzedaży obligacji zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit b) Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych objęte są stawką podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%. Jednak zgodnie z art. 9 pkt 9 tej
ustawy zwolniona z podatku jest sprzedaż obligacji:
a)

firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,

b)

dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,

c)

dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego,

d)

dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli
prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego.

- w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

3.11 Zasady rejestrowania wpłat
Zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, której
równowartość przekracza 15 000,00 euro (również gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których
okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane) oraz transakcji, których okoliczności wskazują, że środki mogą
pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto dom
maklerski i bank są zobowiązani, na podstawie Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy, do identyfikacji swoich klientów
zgodnie z zasadami określonymi w w/w ustawie, a także są zobowiązani niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej o transakcji, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z
popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego.
W związku z koniecznością dokonywania wpłat na Obligacje z wykorzystaniem rachunków bankowych wskazuje się, że
bank, zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla
celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego lub aktów terrorystycznych.
Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania
w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego
Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte zostały w Prawie Bankowym.
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4.

INFORMACJE O EMITENCIE

4.1

Podstawowe dane o Emitencie

Firma:

CAPITAL PARK S.A.

Forma Prawna:

spółka akcyjna

Kraj Siedziby:

Polska

Siedziba i adres Emitenta:

Warszawa, ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, Polska

Telefon:

+48 22 318 88 88

Faks:

+48 22 318 88 89

Adres e-mail:

biuro@capitalpark.pl

Adres www:

www.capitalpark.pl

4.2

Właściwe rejestry

KRS:

0000373001

REGON:

142742125

NIP:

1080009913

4.3

Czas trwania Emitenta

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

4.4

Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent powstał w wyniku zawiązania spółki akcyjnej w trybie art. 301 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych.
Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 grudnia 2010 roku przez Sąd
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4.5

Właściwy sąd rejestrowy

Sądem rejestrowym Emitenta jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.
W sądzie tym przechowywane są wszystkie dokumenty Emitenta, które zgodnie z właściwymi przepisami podlegają złożeniu
do akt rejestrowych w związku z prowadzonym rejestrem przedsiębiorców.

4.6

Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia

Kapitały własne Emitenta tworzone są zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 74.558.541,00 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
czterdzieści jeden 00/100) złotych i dzieli się na 74.558.541 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy
pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
1)

100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A – opłacone gotówką;

2)

74.458.541,00 (siedemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji
imiennych zwykłych serii B – objęte za wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci udziałów w 33 spółkach
celowych.
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Struktura kapitału zakładowego:
Rodzaj
Rodzaj
ograniczenia
Seria/emisja uprzywilejowania
praw do
rodzaj akcji
akcji
akcji
Seria A
brak
brak
Seria B

brak

brak

Wartość serii /
emisji wg
Liczba
Wartość
wartości
akcji
jednostkowa
nominalnej
100 000
1 zł
100 000 zł
74 458 541

1 zł

74 558 541

Sposób pokrycia
kapitału
gotówka

Data
rejestracji
17.12.2010

74 458 541 zł wkład niepieniężny

13.10.2011

74 558 541 zł

Warunkowy kapitał zakładowy
Warunkowy kapitał zakładowy Emitenta wynosi wynosi nie więcej niż 6.315.118,00 (sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy sto
osiemnaście) złotych i dzieli się na 6.315.118,00 (sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy sto osiemnaście) akcji na okaziciela
serii D. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia
31 grudnia 2016 r.
Kapitał zapasowy
W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100 tys. zł do kwoty 74.558,5 tys. zł w drodze emisji
74.458.541 akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł oraz cenie emisyjnej 10 zł każda akcja, na mocy
Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 28 lipca 2011 r., łączna nadwyżka
ponad wartość nominalną nowoobjętych akcji (agio) w wysokości 670.126.869 zł została przekazana na powiększenie kapitału
zapasowego.

4.7

Nieopłacona część kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

4.8

Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez
obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo
do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji

Na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia Emitent nie przeprowadził żadnych emisji obligacji zamiennych na akcje ani
obligacji z prawem pierwszeństwa.

4.9

Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta

Instrumenty finansowe Emitenta, nie były i nie są przedmiotem notowania na żadnym z rynków instrumentów finansowych.

4.10 Podstawowe informacje o działalności Grupy Emitenta
Głównym przedmiotem działalności Grupy Emitenta jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy
wartości poprzez m.in. zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego i uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę
nowych obiektów lub przebudowę istniejących, rekomercjalizację lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami. Grupa
Capital Park jest doświadczonym inwestorem i deweloperem działającym od ponad dziewięciu lat na rynku nieruchomości w
Polsce. Od rozpoczęcia działalności w 2003 r., Grupa dokonała ponad 100 transakcji inwestycyjnych i na dzień 31 grudnia
2011 roku posiadała atrakcyjny portfel nieruchomości obejmujący 72 aktywa, położone w 40 miastach w Polsce, o łącznej
powierzchni wynajmu około 300 tys. m2 brutto. Portfel nieruchomości Grupy składa się z inwestycji w czterech sektorach
rynku nieruchomości: biurowym, handlowym, wielofunkcyjnym oraz inwestycji pozostałych. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy
przeprowadzoną na dzień 31 grudnia 2011 r. bieżąca wartość portfela Grupy wynosi 1,27 mld zł, a wartość docelowa, tj. po
zakończeniu wszystkich obecnie realizowanych i planowanych inwestycji, wynosi około 3,2 mld zł. Inwestycje zlokalizowane
w Warszawie stanowią ok. 71% wartości portfela. Należą do nich przede wszystkim inwestycje zrealizowane i w trakcie
realizacji takie jak: budynki biurowe - Eurocentrum i Racławicka Point, projekty wielofunkcyjne – Royal Wilanów, Art Norblin,
inwestycja domów jednorodzinnych w Wilanowie oraz obiekty handlowe (m.in. Świętokrzyska, Czerska, Grochowska i
Leszno). Szczegółowy opis największych projektów inwestycyjnych Grupy Emitenta zawarty jest w punkcie 4.16 („Opis
głównych inwestycji zrealizowanych przez Emitenta i Grupę Emitenta”) oraz w punkcie 4.17 („Opis głównych inwestycji
realizowanych przez Emitenta i Grupę Emitenta) niniejszej Propozycji Nabycia.
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Na dzień 31 grudnia 2011 roku struktura portfela nieruchomości Grupy Capital Park przedstawia się następująco:

Struktura portfela wg powierzchni

Struktura portfela wg wartości
111 814
9%
251 782
20%

26 607
9%

475 894
37%

Projekty handlowe

128 039
43%

113 293
38%

428 370
34%

Projekty biurowe

31 163
10%

Projekty wielofukncyjne

Projekty biurowe

Projekty wielofukncyjne

Pozostałe projekty

Projekty handlowe

Pozostałe projekty

Grupa Capital Park ma na celu maksymalizację wartości dla akcjonariuszy poprzez zapewnienie skutecznej realizacji planów
biznesowych związanych z posiadaną bazą projektów oraz poprzez zakupy nowych projektów wykorzystując dynamiczny
rozwój polskiego rynku oraz pojawiające się okazje inwestycyjne. Grupa Capital Park dąży do zachowania atrakcyjnego,
zróżnicowanego i zrównoważonego portfela inwestycyjnego, zapewniając w ten sposób optymalny profil ryzyka i zwrotu z
inwestycji. Ważnym założeniem strategii Grupy Capital Park jest również utrzymanie równowagi pomiędzy projektami
generującymi stabilny dochód i inwestycjami deweloperskimi o dużym potencjale wzrostu wartości..
Wykorzystanie dynamicznego rozwoju polskiego rynku nieruchomości należy do priorytetów Grupy Capital Park.
Podejmowane działania mają na celu aktywne szukanie nowych okazji inwestycyjnych oraz efektywne wykorzystywanie
pojawiających się szans.
Celem Grupy Capital Park jest maksymalizacja wartości portfela poprzez:
•

optymalizację obecnego portfela nieruchomości oraz aktywne zarządzanie projektami generującymi dochód,

•

ukończenie z sukcesem obecnie realizowanych projektów,

•

tworzenie wartości poprzez efektywne wykorzystywanie istniejącej bazy aktywów,

•

szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, identyfikację nowych okazji inwestycyjnych
i realizację nowych, atrakcyjnych projektów deweloperskich.

Grupa kierowana jest przez zespół menedżerów, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości, składający
się z wysoko wykwalifikowanej kadry profesjonalistów o dogłębnej wiedzy na temat rynku nieruchomości i sektora
inwestycyjnego oraz deweloperskiego w Polsce. W skład Grupy wchodzi ponad 40 specjalistów z doświadczeniem w wielu
dziedzinach, w tym inwestycje w nieruchomości, budowa i rozwój, zarządzanie kosztami, zarządzanie aktywami (najem i
sprzedaż), prawo, księgowość i podatki. Grupa specjalizuje się w inwestycjach, realizacji projektów i zarządzaniu projektami
na polskim rynku nieruchomości, posiada zasoby i doświadczenie konieczne do zaangażowania się we właściwe inwestycje i
realizowanie wspólnych przedsięwzięć (joint venture) w celu maksymalizacji stóp zwrotu przy jednoczesnym ograniczaniu
ryzyk inwestycyjnych. Tym samym, w przeciwieństwie do wielu spółek deweloperskich i inwestorów w branży
nieruchomościowej w Polsce, Grupa posiada własne zasoby oraz wiedzę niezbędne do wyszukiwania projektów,
przeprowadzania badań typu due diligence potencjalnych nieruchomości, uzyskiwania wymaganych zezwoleń regulacyjnych,
tworzenia koncepcji, realizacji projektów deweloperskich a także ich komercjalizacji i administrowania nimi.
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4.11 Krótki opis historii Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
Historia grupy sięga roku 2003, kiedy to została założona spółka Capital Park Sp. z o.o. Emitent tj. spółka Capital Park S.A.
rozpoczęła działalność 12 listopada 2010 r. jako spółka holdingowa, konsolidując dotychczasową działalność Grupy Capital
Park, polegającą na realizacji projektów inwestycyjnych. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi
akcjonariusze Emitenta: CP Realty (Gdansk) s.à r.l. oraz CP Realty II s.à r.l. byli bezpośrednimi udziałowcami spółek
celowych tworzących Grupę Emitenta. W dniu 28 lipca 2011 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta,
będącego jednostką dominującą, do kwoty 74.558.541 zł poprzez emisję akcji, które objęte zostały przez ww. akcjonariuszy
Emitenta, tj. CP Realty (Gdansk) s.á r.l. oraz CP Realty II s.á r.l., m.in. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w
33 spółkach celowych.
Pierwsza spółka w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta tj. Capital Park sp. z o.o. (obecnie CP Management sp. z o.o.)
została utworzona przez Jana Motza i Jerzego Kowalskiego, mających ponad 15 lat doświadczenia zawodowego w branży
nieruchomościowej.
W 2005 roku spółka CP Realty (Gdansk) s.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu, której większościowym udziałowcem jest
międzynarodowa grupa funduszy private equity Patron Capital Partners, najpierw nabyła 100% udziałów w spółce Capital
Park sp. z o.o., a następnie – w maju 2005 roku podwyższyła kapitał zakładowy spółki Capital Park sp. z o.o. do kwoty
25.672.500 zł. Patron Capital Partners jest grupą funduszy inwestujących w nieruchomości w Europie, która zarządza
kapitałem o szacunkowej wartości 2,3 mld euro. Od 2005 roku Grupa Patron Capital Partners zainwestowała przez Grupę
Capital Park łącznie ponad 100 mln EUR.
Pierwszą znaczącą inwestycją Capital Park sp. z o.o. i CP Realty (Gdansk) s.á r.l. w ramach wspólnego przedsięwzięcia
(joint venture) z Patron Capital Partners, było nabycie w maju 2005 r. 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Neptun
Film sp. z o.o., należącej do jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącej tradycyjne kina, znajdujące się głównie w
centrach miast w północnej Polsce. Strategia zakupowa zakładała zdefiniowanie najlepszej funkcji i przebudowę każdej
nieruchomości w celu stworzenia przynoszących zyski obiektów handlowych, biurowych i mieszkaniowych.
W czerwcu 2005 roku została zawiązana spółka CP Realty II s.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu, co zapoczątkowało
stworzenie nowej linii biznesowej, polegającej na nabywaniu nieruchomości handlowych znajdujących się przy głównych
ulicach miast w całej Polsce, rozszerzając w ten sposób portfel inwestycyjny. Pierwsze nabycie spółki celowej nastąpiło pod
koniec 2006 roku. Dla nowej grupy nieruchomości realizowana była podobna strategia jak w przypadku Neptun Film poprzez dokonywanie zakupu nieruchomości, które przeważnie wymagały niewielkiego remontu lub przebudowy na ogół na
potrzeby zidentyfikowanych wcześniej najemców.
W marcu 2007 roku dokonano połączenia spółek Capital Park sp. z o.o. i Neptun Film sp. z o.o. poprzez przejęcie tej drugiej
przez Capital Park sp. z o.o., będącej jej jedynym udziałowcem.
W latach 2007 i 2008 Grupa rozszerzyła swoją strategię i koncentrowała się zarówno na nabywaniu nieruchomości
biurowych oraz innych niezwiązanych z funkcją handlową, jak również nabywaniu większych nieruchomości (wraz
z gruntami) wymagających znaczącej przebudowy.
Wspomniane inwestycje obejmowały: (i) w 2007 r. nabycie budynku Eurocentrum Alpha łącznie z przylegającą inwestycją,
obecnie gotową do realizacji, która dostarczy na rynek nieruchomości około 69.578 m2 powierzchni użytkowych, w tym
głównie powierzchni biurowych; (ii) w 2009 r. nabycie byłej fabryki Norblina oraz (iii) nabycie działek w Warszawie, Wilanowie
i Łodzi w celu zabudowy obiektami biurowymi, mieszkaniowymi i handlowymi.
W świetle globalnych warunków rynkowych oraz po intensywnym procesie budowy portfela w latach poprzednich, od 2009 r.
Grupa koncentrowała się na zarządzaniu aktywami oraz rozwoju istniejących projektów i programów zakupowych. Obejmują
one m.in. realizację projektu biurowego Racławicka Point (Warszawa), który został oddany do użytku w kwietniu 2011 r.,
realizację budowy centrum handlowego Street Mall Vis à Vis w Radomiu, którego otwarcie nastąpiło 30 listopada 2011 r.,
przygotowanie do realizacji inwestycji Eurocentrum i byłej fabryki Norblina w Warszawie.
W ramach przeprowadzenia planowanych zmian w strukturze i utworzenia grupy kapitałowej, 12 listopada 2010 roku
zawiązano spółkę Capital Park S.A., będącą obecnie jednostką dominującą Grupy, której wspólnikami zostały spółki CP
Realty (Gdansk) s.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz CP Realty II s.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu, obejmując po 50 %
akcji tej spółki.
Z dniem 17 czerwca 2011 roku spółka Capital Park sp. z o.o., zarządzająca portfelem nieruchomości Grupy Capital Park,
zmieniła nazwę na CP Management sp. z o.o.

CAPITAL PARK S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii A

29

4.12 Powiązania organizacyjne i kapitałowe Emitenta
4.12.1.

Struktura akcjonariatu Emitenta

Na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia akcjonariuszami Spółki posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy są:
•
CP Realty II s. à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający ok. 89,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki
i ok. 89,47% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; oraz
•
CP Realty Gdansk s. à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający ok. 10,53% udziału w kapitale zakładowym
Spółki i ok. 10,53% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Struktura własności Spółki:

Nazwa spółki
CP Realty II s.à r.l.
CP Realty (Gdansk) s.à r.l.
Pomost 1 Limited
Tylerwick Limited
Razem

Liczba akcji
66.707.853
7.850.686
1
1

Wartość akcji
66.707.853 zł
7.850.686 zł
1 zł
1 zł

Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
89,47%
10,53%
0,00%
0,00%

74.558.541

74.558.541 zł

100,00%

Liczba
głosów
66.707.853
7.850.686
1
1

Udział w
ogólnej
liczbie głosów
na WZA (%)
89,47%
10,53%
0,00%
0,00%

74.558.541

100,00%

CP Realty II s. à r.l. CP Realty (Gdansk) i s. à r.l. są kontrolowane przez grupę Patron Capital Partners (tj. Patron Capital L.P. II,
Patron Capital L.P. III oraz inne fundusze z grupy Patron, jak również wszystkie jednostki kontrolowane lub współkontrolowane
przez powyższe fundusze, przy czym pojęcia kontroli i wspólnej kontroli rozumiane są zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Rachunkowości nr 24: „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”).
Grupa Patron Capital Partners jest jednym z wiodących w Europie podmiotów działających na rynku inwestycyjnym
nieruchomości komercyjnych. Grupa Patron Capital Partners jest inwestorem strategicznym w Spółce od 2005 r.
4.12.2.

Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta

Na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia w skład Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. wchodzi 49 podmiotów, w tym Emitent,
jako podmiot dominujący oraz 48 spółek celowych (Emitent jest powiązany bezpośrednio z 34 spółkami a pośrednio z 14
spółkami). Funkcje spółki zarządzającej nieruchomościami Grupy Capital Park pełni spółka CP Management sp. z o.o.
Poniżej przedstawiono schemat struktury Grupy Kapitałowej Emitenta.
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CAPITAL PARK SA

Camael Investments
sp. z o. o.

100%

CP Development
s.a.r.l.

100%

Art Norblin
sp. z o.o.

100%

Capital Park Gdańsk
sp. z o. o.

100%

Cressida Investments
sp. z o.o.

100%

Fundacja Art Norblin

100%

Pablo Investments
sp. z o. o.

100%

Roan Investments
sp. z o. o.

100%

Orland Investments
sp. z o. o.

100%

CP Management
sp. z o. o.

100%

Silverado Investments
sp. z o.o.

100%

Hazel Investments
sp. z o. o.

100%

Tetrao Investments
sp. z o. o.

100%

Capital Park Opole
sp. z o.o.

100%

Octavio Investments
sp. z o. o.

100%

Zoe Investments
sp. z o. o.

100%

Capital Park Opole
sp. z o.o. sp. k.

100%

CP Property
sp. z o. o.

100%

Marcel Investments
sp. z o. o.

100%

Foxy Investments
sp. z o.o.

100%

Diamante Investments
sp. z o. o.

100%

Capital Park TMI
sp. z o. o.

100%

Vera Investments
sp. z o.o.

100%

Doria Investments
sp. z o. o.

100%

Capone Investments
sp. z o. o.

100%

Delphine Investments
sp. z o.o.

100%

Marco Investments
sp. z o. o.

100%

Dakota Investments
sp. z o. o.

100%

Elena Investments
sp. z o.o.

100%

Sagitta Investments
sp. z o. o.

100%

Capital Park Racławicka
sp. z o. o.

100%

Vika Investments
sp. z o.o.

100%

Aspire Investments
sp. z o. o.

100%

Sapia Investments
sp. z o. o.

100%

Makai Investments
sp. z o. o.

100%

Calista Investments
sp. z o. o.

100%

Emily Investments
sp. z o. o.

Patron Wilanow

DT-SPV 12
sp. z o.o.2

Sapia Investments
sp. z o.o. sp. k.3

100%

66,7%

50%

Rezydencje Pałacowa
sp. z o.o.

100%

Capital Park Kraków
sp. z o. o.

100%

RM1 sp. z o.o.

100%

100%

Sander Investments
sp. z o. o.

100%

Felipe Investments
sp. z o. o.

100%

Marlene Investments
sp. z o. o.

100%

Nerida Investments
sp. z o. o.

100%

Alferno Investments
sp. z o. o.

100%

s.a.r.l.1

Objaśnienia:
1.

Capital Park S.A. posiada 50% udziałów w prawach głosu oraz 64% udziału w zysku Patron Wilanow s.à r.l. Pozostałe 50% udziałów
w prawach głosu oraz 36% udziału w zysku Patron Wilanow s.a.r.l., celowej spółce joint venture, posiada spółka Real Management
S.A. Patron Wilanow s.a.r.l. posiada 100% udziałów w Rezydencje Pałacowa sp. z o.o. i RM1 sp. z o.o.

2.

CP Management posiada 667 udziałów (20%) w spółce DT-SPV 12 sp. z o.o., Cressida Investments sp. z o.o. - 924 udziały (30%), a
Roan Investments - 1249 udziałów (40%).

3.

Sapia Investments sp. z o.o., jest komplementariuszem Sapia Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
komandytariuszem jest osoba fizyczna.
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4.13 Główne rynki działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta
4.13.1.

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w roku 2011

Głównie na skutek bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wartość transakcji na polskim rynku nieruchomości
komercyjnych (biura, powierzchnie handlowe, powierzchnie przemysłowe) wyniosła w 2011 r. ponad 2,5 mld euro. W ciągu
całego 2010 r. odnotowano transakcje o wartości około 2 mld euro.
Według danych Cushman&Wakefield, na łączną wartość inwestycji w ubiegłym roku złożyły się kwoty: 1,17 mld euro dla
powierzchni handlowych, 1,15 mld euro dla biur oraz 165 mln euro dla powierzchni przemysłowych. W 2011 r. wartość
transakcji na rynku powierzchni biurowych znacznie przewyższyła wynik za cały 2010 r. w tym sektorze, co świadczy o
rosnącym zainteresowaniu funduszy inwestycyjnych polskim rynkiem. Należy dodać, że zdecydowana większość
przedmiotów transakcji zlokalizowana jest w Warszawie. Inwestorzy w dalszym ciągu uważają, że jest to rynek o znacznie
większej płynności i znacznie niższym poziomie ryzyka niż rynki regionalne, do których zaliczyć należy przede wszystkim
Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Poznań i Katowice. Udział inwestorów zagranicznych w transakcjach na rynku nieruchomości
komercyjnych wyniósł w 2011 r. 96%, a dominowały w nich podmioty z Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii.
Wysokość stóp kapitalizacji dla najlepszych warszawskich lokalizacji biurowych szacuje się na 6,25%, a dla handlowych
nawet na 6% natomiast na rynkach regionalnych wartości te mieszczą się w przedziale 7%-8%.
Jeden z największych europejskich funduszy nieruchomości, Deka Immobilien, w swoich prognozach na lata 2012-2016
umieszcza Warszawę w czołówce rynków europejskich z największym szacowanym średniorocznym wzrostem z inwestycji
w nieruchomości w Europie, za Lyonem, Londynem, Amsterdamem, Luksemburgiem oraz głównymi rynkami w Niemczech.

Źródło: Cushman&Wakefield, Raport Marketbeat wiosna 2012

CAPITAL PARK S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii A

32

Główne transakcje na rynku nieruchomości biurowych w Warszawie w 2011 r:
Budynek

Powierzchnia
(w m²)

Wartość transakcji
(mln euro)

Nabywca

Focus

32 000

117

RREEF Investment

North Gate

30 100

103

Deka Immobilien

Park Postępu

33 800

102

Immofinanz

Lipowy Office Park

38 600

96

CA Immo

Zebra Tower

18 000

76

Union Investment

Źródło: Jones Lang La Salle, Cushman&Wakefield, wiosna 2012

W powyższym zestawieniu nie uwzgledniono transakcji zakupu nowej siedziby firmy Orange przez katarski państwowy
fundusz inwestycyjny – Qatar Investment Authority, ponieważ nie została ujawniona jej kwota. Sądząc po wielkości
powierzchni powstającego właśnie budynku (27 000 m²) jest to jedna z ważnieszych umów sprzedaży nieruchomości
biurowej w ubiegłym roku.
Główne transakcje na polskim rynku nieruchomości handlowych w 2011 r:
Budynek

Powierzchnia
(w m²)

Wartość transakcji
(mln euro)

Lokalizacja

Nabywca

Galeria Mokotów (50%)

62 300

237,5

Warszawa

UnibailRodamco

Magnolia Park

67 400

222,5

Wrocław

Blackstone

Promenada

53 500

171

Warszawa

Atrium

CH Wars, Sawa,
Junior

35 500

75

Warszawa

ING

Galeria Twierdza

31 800

44

Zamość

Blackstone

Źródło: BRE Bank Hipoteczny, jesień 2011

W pierwszym kwartale 2012 r. zawarto kilka transakcji sprzedaży nieruchomości handlowych o łącznej wartości 728 mln euro
(Jones Lang LaSalle), z których najważniejsze to: sprzedaż 77% udziałów w warszawskim kompleksie Złote Tarasy za kwotę
475 mln euro (nabywca – AXA Real Estate, CBRE Property Fund Central Europe LP, sprzedający: ING Real Estate),
sprzedaż centrum handlowego Alfa w Olsztynie za około 84 mln euro (sprzedający – fundusz Arka Nieruchomości, nabywca
– Rockspring). Wśród transakcji na rynku nieruchomości biurowych należy wymienić sprzedaż budynków Prima Court oraz
Marszałkowska 76 – oba zlokalizowane w Warszawie. W drugim kwartale br. doszło do transakcji nabycia zespołu trzech
budynków biurowych wchodzących w skład Harmony Office Park II, zlokalizowanych na warszawskim Mokotowie.
Sprzedającym była spółka z grupy Eko Park, a nabywcą fundusz nieruchomościowy Azora, a wartość transakcji wyniosła 54
mln euro.
4.13.2.

Warszawski rynek nieruchomości biurowych

Wg danych zaprezentowanych przez Jones Lang La Salle, w 2011 oddano w Warszawie do użytku tylko 130 000 m²
powierzchni biurowej, co stanowi najniższą podaż od 2005 r. Przyczyną tego jest mała liczba rozpoczynanych budów w
latach 2008 oraz w 2009 r. Największe nowe realizacje ukończone w 2011 r. to I faza Mokotów Nova (25 000 m2) firmy
Ghelamco oraz Equator II (21 300 m2, Karimpol). W Centrum oddane do użytku zostały: Pasaż Lipińskiego (3 500 m2),
biurowiec Prosta Tower (5 400 m2) i Nowy Dom Jabłkowskich (2 800 m2). Warto podkreślić, że w ostatnim czasie
rozpoczęła się realizacja kilku dużych inwestycji - Biurowiec BBI Development przy Placu Unii Lubelskiej, Kronos
Domaniewska, Warsaw Spire – Łucka, biurowiec LC Corp przy Muzeum Powstania Warszawskiego, nowa siedziba T-Mobile
na Mokotowie, budowana przez Ghelamco. Współczynnik powierzchni niewynajętej wynosił w Warszawie na koniec I
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kwartału br. 7,3%,a w budowie pozostawały budynki o powierzchni 582 000 m². Najlepsze powierzchnie biurowe w
Centralnym Obszarze Biznesu można wynająć obecnie za 22€ - 25€/ m2/ m-c. Poza COB stawki za najlepsze powierzchnie
wynoszą obecnie 15,00€ - 15,50€ / m2/ m-c (La Salle, I kwartał 2012).
Porównując liczbę m² powierzchni biurowych przypadających na 100 mieszkańców (tabela poniżej) można przypuszczać, że
na rynku warszawskim jest cały czas miejsce (popyt) na nową powierzchnię biurową (współczynnik ten jest w Warszawie
m.in. niższy o 5% w porównaniu do Pragi, o 60% niższy niż w Berlinie oraz o 40% niższe niż w Madrycie).

W trakcie 2011 roku zaobserwowano niewielką kompresję stóp kapitalizacji. Ich aktualny poziom dla najlepszych obiektów
biurowych wynosi 6,25%. Warto zwrócić uwagę, iż na stopę kapitalizacji inwestycji w biurowce można patrzeć jak na
rentowność inwestycji w walucie euro. Tym samym dobrym punktem odniesienia jest rentowność niemieckich obligacji
(1,46% dla 10 letnich obligacji). Premia 4,8% za podjęcie ryzyka zakupu nowych, skomercjalizowanych biurowców w stolicy
Polski wydaje się z punktu widzenia inwestorów zagranicznych racjonalna.
Przewiduje się, że w bieżącym roku podaż wyniesie 200 000 m². Wg danych DTZ, popyt brutto, obejmujący przedłużane,
wygasające umowy najmu oraz nowe umowy, może wynieść w bieżącym roku około 400 000 m². Wysokość czynszów
powinna pozostać na niezmienionym poziomie.
4.13.3.

Rynek nieruchomości handlowych

Ożywienie na rynku nieruchomości komercyjnych było widoczne szczególnie w przypadku nieruchomości handlowych.
Łączna wartość transakcji w 2011 r. wyniosła 1,17 mld euro. Do najbardziej spektakularnych należy zaliczyć zakup 50%
udziałów w Galerii Mokotów przez Unibail-Rodamco za 237,5 mln euro oraz przejęcie Magnolia Park przez fundusz
inwestycyjny Blackstone za 222,5 mln euro. Wg danych Jones Lang LaSalle, najlepsze stopy kapitalizacji w przypadku
obiektów handlowych oscylują obecnie w granicach 6%, podczas gdy dla obiektów w gorszej lokalizacji, z gorszą strukturą
najemców, wielkość ta dochodzi nawet do 10%. Najlepsze czynsze osiągane w Warszawie znajdują się w przedziale 70-90
euro za m². W pozostałych największych aglomeracjach przedział ten wynosi 40-55 euro.
Największą część dostępnej powierzchni handlowej w Polsce stanowią centra handlowe (75%). Pozostała część przypada
na wolnostojące supermarkety (15%), parki handlowe (9%) oraz tzw. outlety (1%). Łączną dostępną powierzchnię obiektów
handlowych w Polsce szacuje się na około 9,9 mln m².

CAPITAL PARK S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii A

34

Dane zaprezentowane w raporcie Jones Lang La Salle pokazują, że wg wskaźnika obrazującego wielkość dostępnej
powierzchni w przeliczeniu na liczbę ludności, rynek polski ze wskaźnikiem 193 m² przypadających na 1000 mieszkańców
plasuje się powyżej średniej europejskiej (172 m²).
Należy dodać, że poza lokalizacjami w największych miastach w Polsce, fundusze poważnie angażują się w inwestycje w
mniejszych miejscowościach. Przykładem są transakcje przeprowadzone Blackstone Real Estate, dotyczące zakupu galerii
handlowych z portfela Spółki Rank Progress w Zamościu, Kaliszu i Kłodzku.
Poniższy wykres pokazuje zestawienie obejmujące polskie miasta z liczbą mieszkańców powyżej 50.000 wraz z siłą
nabywczą oraz powierzchnią handlową przypadającą na jednego mieszkańca.

Na kolejnym wykresie widać, że w podobnie jak w przypadku biur, tempo wzrostu podaży nieruchomości handlowych
znacznie wyhamowało w 2010 r, w związku z czym w 2011 r. niezaspokojony popyt był dość szybko absorbowany przez
nowo rozpoczynane inwestycje. Prognozy na lata 2011-2013 zakładają utrzymanie tempa wzrostu podaży.
Analitycy Jones Lang LaSalle przewidują, że bieżący rok przyniesie wzrost podaży powierzchni handlowej o ok. 445 000 m².
Do największych otwarć planowanych na 2012 rok możemy zaliczyć Europę Centralną w Gliwicach, Galerię Korona w
Kielcach, Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim, City Center w Rzeszowie oraz Galerię Sky Tower we Wrocławiu. Aktualnie
w budowie jest ok. 755 000 m². Najwięcej powierzchni realizuje się w obiektach małych i średnich (62%). Pod względem
lokalizacji przeważają inwestycje w głównych aglomeracjach (45%) oraz w miastach o liczbie ludności poniżej 100 000
mieszkańców (38%). Do głównych inwestorów w tym sektorze należą takie spółki jak: Rank Progress, P.A. Nova, Echo
Investment.
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Wg firmy doradczej DTZ, w ostatnich kwartałach widoczny jest stopniowy wzrost zaufania wśród operatorów sieci
handlowych i ich zwiększona aktywność. Hipermarkety, supermarkety, markety budowlane w 2011 r. dodatkowo prezentują
bardziej elastyczne podejście do nowych lokalizacji i mniejszych miejscowości. Nowe, zagraniczne sieci handlowe już
zaznaczyły swą obecność w Polsce (przykładem jest tu sieć marketów budowlanych Jula czy sieć sklepów z zabawkami
Toys”R”Us).
Nieco gorzej wygląda sytuacja w sektorze parków handlowych, które mimo znacznie niższych stawek czynszowych nie
stanowią obecnie pełnowartościowej alternatywy dla centrów handlowych. Jedynie niektóre, najlepsze obiekty tego typu w
Polsce, oferujące doskonałą lokalizację oraz szeroką gamę najemców cieszą się dużą popularnością i odnotowują wysokie
obroty. Należy jednak pamiętać, że rynek parków handlowych w Polsce dopiero dojrzewa, a jego wzrost zainteresowania
tym rynkiem jest związany z szukaniem nowych obszarów ekspansji zarówno przez deweloperów jak i sieci handlowe.
Centra handlowe charakteryzują się znacznie niższym wskaźnikiem pustostanów niż biurowce. Odsetek powierzchni
handlowej niewynajętej waha się w przedziale od 1% w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i Lublinie do 3% w Krakowie i
Bydgoszczy.
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4.14 Podstawowe informacje finansowe Emitenta
Poniżej przedstawione zostały podstawowe dane finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.
Zasady tworzenia kapitałów własnych Emitenta są określone w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane
sprawozdanie z
całkowitych
dochodów
pro forma1
za rok
2011
(niezbadane)
(tys. zł)
Przychody ze sprzedaży
Przychody z wynajmu
Zysk za zbycia
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Świadczenia pracownicze
Pozostałe koszty
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z aktualizacji wyceny nieruch. inwest.
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata z aktualizacji wyceny nieruch.
inwest.
Inne koszty operacyjne
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Odsetki
Inne
Koszty finansowe
Odsetki
Inne
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk/(strata) netto
przypadający na akcjonariuszy jedn.
dominującej
przypadający na udziałowców
mniejszościowych

Skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe2
za rok
2011
(zbadane)
(tys. zł)

Połączone sprawozdanie finansowe
"combined financial statements"3
za lata
2010
2009
2008
(zbadane)
(zbadane)
(zbadane)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)

40.584
30
40.614

17.922
30
17.952

37.742
0
37.742

36.128
900
37.028

23.015
3.067
26.082

278
4.569
10.815
2.648
2.865
1.116
22.291
18.323

67
1.838
2.630
1.527
2.152
743
8.957
8.995

104
3.981
9.022
1.817
884
417
16.225
21.517

137
3.709
9.927
1.336
1.050
653
16.812
20.216

138
2.742
9.786
1.271
1.295
533
15.765
10.317

173.119
3.706
176.825

120.381
2.923
123.304

82.576
613
83.189

0
409
409

117.571
389
117.960

0

0

0

6.353

0

39.424
39.424
155.724

9.874
9.874
122.425

1.698
1.698
103.008

2.167
8.520
12.105

3.083
3.083
125.194

797
345
1.142

480
0
480

711
11.775
12.486

834
8.167
9.001

2.126
1.149
3.275

10.912
28.961
39.873

6.156
20.921
27.077

14.168
2.771
16.939

17.664
5.620
23.284

29.739
25.022
54.761

116.993
(4.073)
121.066
108.409

95.828
(3.672)
99.500
92.749

98.555
6.897
91.658

(2.178)
(611)
(1.567)

73.708
(12.714)
86.422

12.657

6.751

Źródło: Emitent
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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. prezentuje dane finansowe przy
założeniu konsolidowania wyników spółek celowych od początku roku, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku. Capital Park S.A., jako jednostka
nadrzędna, objęła udziały w spółkach zależnych, a tym samym objęła faktyczną kontrolę nad Grupą w dniu 28 lipca 2011 r.. Powyższe
informacje finansowe pro forma przedstawiają sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta, jaka prezentowana byłaby, gdyby
objęcie kontroli nad spółkami miałoby faktycznie miejsce 1 stycznia 2011 r.
1

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park S.A., sporządzone za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia
2011 r. zgodnie z MSSF, które obejmuje wyniki spółek celowych za okres od 28 lipca 2011 r., tj. od momentu faktycznego objęcia kontroli przez
Emitenta, będącego jednostką dominującą, nad spółkami celowymi.
2

3 Połączone

sprawozdanie finansowe („combined financial statement”) spółek, znajdujących się w całym okresie od 2008 do 2010, pod wspólną
kontrolą, które docelowo będą tworzyły Grupę Emitenta (Capital Park S.A). – Celem rzetelnego zaprezentowania danych historycznych i
umożliwienia porównanie ich z danymi po objęciu kontroli, zdecydowano się na sporządzenie tzw. połączonych sprawozdań finansowych
(„combined financial statements”) za lata 2008-2010. Wspomniane sprawozdania powstały jako kompilacja jednostkowych danych finansowych
spółek znajdujących się pod wspólną kontrolą (wówczas jeszcze po kontrolą akcjonariuszy Emitenta, a nie samego Emitenta), przekształconych
na zasady zgodne z MSSF z uwzględnieniem wyłączeń wszystkich wzajemnych transakcji. Przekształcone i połączone sprawozdania podlegały
badaniu przez biegłego rewidenta. Szerszy komentarz znajduje się w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
za rok
obrotowy1
2011
(zbadane)
(tys. zł)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Pozostałe należności
Należności handlowe
Pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

AKTYWA RAZEM
PASYWA
Kapitały własne
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny
nominalnej
Dopłaty do kapitału
Pozostałe kapitały
Niepodzielony wynik finansowy
Wynik finansowy bieżącego okresu
Udziały mniejszościowe

Pożyczki od udziałowców, obligacje
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
Kredyty bankowe i pozostałe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania i rezerwy
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
CAPITAL PARK S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii A

Połączone sprawozdanie finansowe
"combined financial statements"
na dzień 31 grudnia2
2010
2009
2008
(zbadane)
(zbadane)
(zbadane)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)

1.194.331
11.611
5.531
4.039
1.215.512

978.451
7.700
4.328
981
991.460

835.827
12.162
4.168
926
853.083

783.412
11.191
2.988
1.372
798.963

56.641
11.129
4.501
688
35.529
108.488

44.963
6.027
2.392
7.271
21.931
82.584

45.860
10.499
2.370
8.192
19.657
86.578

43.460
14.371
1.936
8.788
16.252
84.807

1.324.000

1.074.044

939.661

883.770

74.559

63.756

63.706

63.376

669.809

0

0

0

0
1.972
1.613
92.749
44.749
885.451

57.353
8.331
101.540
91.658
0
322.638

50.159
5.142
106.321
(1.567)
0
223.761

35.119
5.660
21.481
86.422
0
212.058

41.277

398.252

362.774

310.708

252.962
4.057
17

216.876
3.014
1.900

252.692
2.782
185

296.547
2.507
227
38

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
Kredyty bankowe i pozostałe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania i rezerwy
Zobowiązania handlowe

PASYWA RAZEM

257.036

221.790

255.659

299.281

118.178
13.644
8.414
140.236

125.042
3.208
3.114
131.364

91.228
2.798
3.441
97.467

55.894
2.673
3.157
61.724

1.324.000

1.074.044

939.661

883.770

Źródło: Emitent
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Capital Park za okres kończący się 31 grudnia 2011 r.
miało miejsce utworzenie Grupy Kapitałowej Capital Park oraz objęcie przez spółkę Capital Park S.A., będącą jednostką dominującą, udziałów w
spółkach zależnych w dniu 28 lipca 2011 roku. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegało badaniu biegłego rewidenta.
1

Połączone sprawozdanie finansowe („combined financial statements”) spółek, znajdujących się w całym okresie od 2008 do 2010, pod wspólną
kontrolą, które docelowo będą tworzyły Grupę Emitenta (Capital Park S.A). – Celem rzetelnego zaprezentowania danych historycznych i
umożliwienia porównanie ich z danymi po objęciu kontroli, zdecydowano się na sporządzenie tzw. połączonych sprawozdań finansowych
(„combined financial statements”) za lata 2008-2010. Wspomniane sprawozdania powstały jako kompilacja jednostkowych danych finansowych
spółek znajdujących się pod wspólną kontrolą (wówczas jeszcze po kontrolą akcjonariuszy Emitenta, a nie samego Emitenta), przekształconych
na zasady zgodne z MSSF z uwzględnieniem wyłączeń wszystkich wzajemnych transakcji. Przekształcone i połączone sprawozdania podlegały
badaniu przez biegłego rewidenta. Szerszy komentarz znajduje się w sprawozdaniu finansowym.
2

3 Na

wzrost kapitałów własnych w 2011 w znaczącym stopniu wpłynęły: konwersja pożyczek od udziałowców na kapitał własny w ramach spółek
celowych (kwiecień/maj), przeszacowanie wartości nieruchomości, podniesienie kapitału zakładowego w spółkach celowych zgodnie z uchwałą z
dnia 28 lipca 2011 r. oraz wynik netto bieżącego okresu.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu

Skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
za rok
obrotowy1
2011
(zbadane)
(tys. zł)
13.093
(4.182)
26.527
35.438
91
35.529

Połączone sprawozdanie finansowe
"combined financial statements"
za lata2
2010
2009
2008
(zbadane)
(zbadane)
(zbadane)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
16.503
11.188
(746)
(41.586)
(44.941)
(180.275)
27.357
37.158
184.402
2.274
3.405
3.381
19.657
16.252
12.871
21.931
19.657
16.252

Źródło: Emitent
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Capital Park za okres kończący się 31 grudnia 2011 r.
miało miejsce utworzenie Grupy Kapitałowej Capital Park oraz objęcie przez spółkę Capital Park S.A., będącą jednostką dominującą, udziałów w
spółkach zależnych w dniu 28 lipca 2011 roku. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegało badaniu biegłego rewidenta.
1

Połączone sprawozdanie finansowe („combined financial statements”) spółek, znajdujących się w całym okresie od 2008 do 2010, pod wspólną
kontrolą, które docelowo będą tworzyły Grupę Emitenta (Capital Park S.A). – Celem rzetelnego zaprezentowania danych historycznych i
umożliwienia porównanie ich z danymi po objęciu kontroli, zdecydowano się na sporządzenie tzw. połączonych sprawozdań finansowych
(„combined financial statements”) za lata 2008-2010. Wspomniane sprawozdania powstały jako kompilacja jednostkowych danych finansowych
spółek znajdujących się pod wspólną kontrolą (wówczas jeszcze po kontrolą akcjonariuszy Emitenta, a nie samego Emitenta), przekształconych
na zasady zgodne z MSSF z uwzględnieniem wyłączeń wszystkich wzajemnych transakcji. Przekształcone i połączone sprawozdania podlegały
badaniu przez biegłego rewidenta. Szerszy komentarz znajduje się w sprawozdaniu finansowym.
2

Wybrane jednostkowe dane finansowe (w tys. zł)
Poniżej przedstawiono wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku. W związku z
faktem, że spółka rozpoczęła swą działalność 12 listopada 2010 roku, dla dochodów rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych dane porównawcze wykazywane są za okres od 12 listopada 2010 do 31 grudnia 2010 roku. Dla
bilansu dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.
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Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności operacyjnej
Koszty działalności operacyjnej
Zysk (strata) za sprzedaży

Jednostkowe sprawozdanie
finansowe
za okres
01.01.2011 12.11.2010 31.12.2011
31.12.2010
(zbadane)
(zbadane)
(tys. zł)
(tys. zł)
0
0
106
1
(106)
(1)

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej

0
0
(106)

0
5
(6)

Przychody finansowe, w tym:
Odsetki
Koszty finansowe, w tym:
Odsetki
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk/(strata) netto

1.132
918
17
17
1.009
(320)
1.329

0
0
0
0
(6)
0
(6)

Źródło: Emitent

Bilans
Jednostkowe sprawozdanie
finansowe na dzień
30.12.2011
31.12.2010
(zbadane)
(zbadane)
(tys. zł)
(tys. zł)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
Aktywa obrotowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należności krótkoterminowe

AKTYWA RAZEM
PASYWA
Kapitały własne
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny
nominalnej
Wynik finansowy z lat ubiegłych
Wynik finansowy bieżącego okresu
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

CAPITAL PARK S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii A

736.581
525
737.106

58
0
58

6.737
3.257
683
10.677

40
0
0
40

747.783

98

74.559

100

669.809
(6)
1.329
745.691

0
0
(6)
94

570
1.522
2.092

0
4
4

747.783

98

40

Źródło: Emitent
W okresie 12 miesięcy 2011 roku wzrost inwestycji długoterminowych wynikał głównie z podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z
uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2011 roku, w drodze emisji akcji imiennych zwykłych serii B o wartości
nominalnej 1 zł i cenie emisyjnej 10 zł, objętych przez dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta m.in. w zamian za udziały w 33 spółkach
celowych.
1

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu

Jednostkowe sprawozdanie
finansowe za okres
01.01.2011 12.11.2010 31.12.2011
31.12.2010
(zbadane)
(zbadane)
(tys. zł)
(tys. zł)
747
(2)
(27.085)
(58)
33.035
100
6.697
40
40
0
6.737
40

Źródło: Emitent

4.15 Organy i osoby zarządzające oraz nadzorujące Emitenta
Organami Emitenta są Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.
Na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia:
- w skład Zarządu Emitenta wchodzili:
Jan Motz - Prezes Zarządu
Jan Motz posiada 27-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, jest współzałożycielem Grupy Capital Park. Jan Motz
studiował na wydziale weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1986-2001 był
właścicielem spółki deweloperskiej Progressive Development Inc, realizującej szereg inwestycji budowlanych na rynku
amerykańskim, a w latach 1988-1997 był współwłaścicielem spółki Real Management Inc. Jan Motz był inwestorem wielu
obiektów biurowych i jednocześnie współtwórcą struktur zarządzania tymi obiektami. W latach 1997-2007 Jan Motz był
założycielem i udziałowcem Grupy Communication One Inc., w skład której wchodziła między innymi spółka Call Center
Poland S.A. – lider na polskim rynku usług call center. W latach 90-tych Jan Motz był udziałowcem w grupie polskich firm
należących do jednego z wiodących koncernów marketingowych w Europie: Euro RSCG. Od roku 2004 jest członkiem
Zarządu spółek z Grupy Capital Park aktywnie inwestującej na polskim rynku nieruchomości. Jan Motz jest członkiem
Zarządu spółki Capital Park S.A. od momentu jej zawiązania.
Jerzy Kowalski - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Kowalski posiada 14-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości, jest współzałożycielem Grupy Capital Park., w
latach 1996-2006 członek zarządu Kinoplex sp. z o.o., spółki zarządzającej siecią kin w Polsce. Jerzy Kowalski studiował na
Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. W latach 1996 – 2006 pełnił funkcję członka
zarządu oraz był udziałowcem spółki Kinoplex sp. z o.o., zarządzającej siecią kin w Polsce. Od 2007 roku Jerzy Kowalski
sprawuje funkcję członka zarządu wielu Spółek zależnych. Od roku 2008 Jerzy Kowalski jest członkiem Polskiej Rady
Biznesu, stowarzyszenia zrzeszającego prezesów i właścicieli największych polskich i działających w Polsce firm
międzynarodowych. Jerzy Kowalski jest wiceprezesem zarządu spółki Capital Park S.A. od momentu jej zawiązania.
Marcin Paweł Juszczyk - Członek Zarządu
Marcin Juszczyk posiada 8-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, w Grupie Capital Park pełni funkcję Dyrektora
Inwestycyjnego. W 1997 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra kierunku:
Informatyka i Ekonometria. W 1999 roku ukończył kurs zarządzania projektami prowadzony przez Cap Gemini, w latach
2001-2003 ukończył również szkolenia z zakresu metod wyceny przedsiębiorstw oraz zarządzania wartością, w latach 20032005 uczestniczył w kursie przygotowawczym i w 2005 r. uzyskał członkostwo w międzynarodowym stowarzyszeniu ACCA
(Association of Chartered Certified Accountants). W latach 1995-1997 Marcin Juszczyk pracował w Agencji Doradztwa
Gospodarczego AM Jesiołowscy jako konsultant zajmując się wycenami przedsiębiorstw oraz opracowywaniem
dokumentacji na potrzeby projektów prywatyzacyjnych i projektów finansowanych z programu Phare. W latach 1997-2001
pracował jako lider projektów w Normax Sp. z o.o. (należącej do międzynarodowej grupy doradczej Hogart). W latach 2001CAPITAL PARK S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii A
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2006 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Call Center Poland S.A. oraz innych spółkach grupy Communication One, oraz
pełnił funkcję członka zarządu w Contact Point Sp. z o.o. (również spółce z grupy Communication One). W latach 2004-2005
pełnił funkcję dyrektora finansowego w Grupie Capital Park, a od roku 2005 jest odpowiedzialny za inwestycje Grupy. Marcin
Juszczyk jest członkiem Zarządu spółki Capital Park S.A. od momentu jej zawiązania.
Michał Cezary Koślacz - Członek Zarządu
Michał Koślacz posiada 9-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, w Grupie Capital Park pełni obecnie funkcję
Dyrektora Finansowego. W latach 1996–1998 studiował na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej, a następnie w latach
1998–2001 kontynuował naukę w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej w Katowicach, którą ukończył z tytułem
magistra. Swoją karierę zawodową rozpoczął w spółce akcyjnej Zakłady Chemiczne Hajduki jako analityk finansowy, gdzie
pracował w latach 2000–2001. Następnie w latach 2001–2005 Michał Koślacz pracował jako audytor w Salustro Reydel
Polska sp. z o.o. w Warszawie oraz w 2003 r. w Paryżu jako konsultant specjalizujący się w wycenie przedsiębiorstw w
francuskiej spółce RSM Salustro Reydel S.A. W latach 2006–2010 pełnił funkcję dyrektora finansowego w spółce Capital
Park sp. z o.o (obecnie CP Management sp. z o.o.), spółce zarządzającej portfelem Grupy. Michał Koślacz jest członkiem
Zarządu spółki Capital Park S.A. od momentu jej zawiązania.
- w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzili:
Keith Breslauer - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Keith Breslauer założył grupę Patron Capital Partners w 1999 r. i jest dyrektorem zarządzającym spółki Patron Capital
Advisers LLP, doradcą inwestycyjnym funduszy z grupy Patron Capital Partners. Kieruje on wszelkimi inicjatywami
wszystkich funduszy grupy Patron Capital Partners.
Rozpoczął swoją karierę w 1987 r. w Lehman Brothers, gdzie początkowo pracował w Grupie Instytucji Finansowych
(Financial Institutions Group). Podczas dziesięciu lat pracy w Lehman Brothers Keith Breslauer pracował przy wielu
transakcjach związanych z rynkiem nieruchomości i długu hipotecznego, w tym pierwszych i wtórnych ofertach publicznych
oraz innych transakcjach na rynku kapitałowym. W 1993 r., nadal pracując w Lehman Brothers, Keith Breslauer przeniósł się
do Londynu, aby pomóc w tworzeniu i kierowaniu tzw. Podstawową Grupą Finansową (Principal Finance Group), powołaną
w celu inwestowania kapitału Lehman Brothers w instytucje finansowe oraz spółki i aktywa nieruchomościowe. Keith
Breslauer odszedł z Lehman Brothers w 1997 r. w celu stworzenia i zarządzania funduszem inwestycyjnym koncentrującym
się na wykorzystywaniu szans związanych z mniejszymi nieruchomościami w Europie. Krokiem poprzedzającym utworzenie
grupy Patron Capital Partners była działalność założonej i zarządzanej przez niego londyńskiej spółki Capstar Holdings
Limited, która na zasadzie wyłączności pozyskiwała inwestycje dla Lone Star Opportunity Fund, amerykańskiego funduszu
nieruchomościowego.
Doświadczenia Keitha Breslauera obejmują liczne inwestycje w spółki zajmujące się nieruchomościami oraz długiem
hipotecznym, a także w funkcjonujące przedsiębiorstwa (takie jak przedsiębiorstwa budowlane, hotele, przedsiębiorstwa
usługowe oraz instytucje hipoteczne) w całej Europie. Kierował on również lub wspierał inwestycje w aktywa o łącznej
wartości przekraczającej 16 mld USD w kilku krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Keith Breslauer posiada
także rozległe doświadczenie w zakresie transakcji korporacyjnych, poczynając od połączeń i przejęć, a skończywszy na
pozyskiwaniu kapitału (w drodze pierwszych i wtórnych ofert publicznych) lub długu, a także finansowaniu typu „structured
finance”.
Keith Breslauer posiada tytuł naukowy Master of Business Administration (MBA) nadany mu przez Uniwersytet Chicago oraz
tytuł Bachelor of Science (BSc) nadany przez New York University School of Business. Mieszka w Wielkiej Brytanii i jest
obywatelem Stanów Zjednoczonych.
Andrea Kendall Langford- Członek Rady Nadzorczej
Andrea Langford została zatrudniona w grupie Patron Capital Partners w 1999 r. i była jedną z osób stanowiących pierwotny
zespół zarządzający. Jest prawnikiem od ponad 15 lat. Zajmuje stanowisko dyrektora departamentu prawnego i kieruje
zespołem prawników, w którego skład wchodzą starsi prawnicy, zespół odpowiedzialny za zamykanie transakcji oraz
asystent ds. przestrzegania wymogów regulacyjnych. Andrea Langford jest odpowiedzialna za wszelkie działania prawne i
regulacyjne grupy Patron Capital Partners, pozyskiwanie środków oraz zarządzanie ryzykiem prawnym w inwestycjach i
działalności Patron Capital Partners. Odpowiada ponadto za aspekty prawne spraw kadrowych (human resources).
Poprzednim miejscem pracy Andrei Langford była kancelaria prawna Clifford Chance LLP, gdzie specjalizowała się w prawie
bankowym i była zaangażowana w wiele transakcji finansowania, a w szczególności finansowania nieruchomości,
kredytowania, restrukturyzacje i obrót długiem. Następnie przeszła do Cargill Inc., gdzie pracowała jako prawnik przez cztery
lata i współpracowała z zespołem ds. nieruchomości związanych z prywatnym kapitałem, z siedzibą w centrali w Cobham.
Doświadczenia Andrei Langford obejmują szeroki zakres transakcji dotyczących pojedynczych aktywów, instytucji
finansowych, spółek operacyjnych z portfelem kredytów zabezpieczonych hipoteką lub konsumpcyjnych, delistingu spółek
publicznych oraz pierwszych ofert publicznych w Wielkiej Brytanii, Europie Środkowej, Wschodniej i Zachodniej. Andrea
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Langford ukończyła studia wyższe w Keele University z wyróżnieniem oraz studiowała w Brukseli (St. Johns), Szwajcarii
(Aiglon College) i Paryżu (Ecole Active Bilingue & Lycée Sevigné). Mieszka w Anglii, jest obywatelką Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Shane Law – Członek Rady Nadzorczej
Shane Law w grupie Patron Capital Partners zajmuje stanowisko dyrektora ds. operacyjnych. Formalnie rozpoczął pracę w
grupie Patron Capital Partners w 2003 r., wcześniej, bo od 2000 r. ściśle współpracował z grupą w sprawie inwestycji Simon
Storage realizowanej przez jeden z funduszy z grupy, pełniąc rolę brokera inwestycyjnego w Commerzbank Securities,
doradcy Patron Capital Partners w tej transakcji. Oprócz swojej roli dyrektora ds. operacyjnych Shane Law koncentruje się
na inwestycjach korporacyjnych i kapitałowych grupy Patron Capital Partners oraz na związanych z tym obowiązkach, takich
jak przeprowadzanie badań due diligence, określanie struktury transakcji, finansowanie, zarządzanie aktywami oraz
wdrażanie biznesplanu. Przed przejściem do Patron Capital Partners spędził 6 lat w sektorze bankowości inwestycyjnej,
koncentrując się na europejskich połączeniach, przejęciach oraz ofertach publicznych, początkowo w Svenska
Handelsbanken, a następnie w Commerzbank Securities. Rozpoczął swoją karierę zawodową w Ernst & Young w Londynie,
gdzie spędził trzy lata, pracując jako dyplomowany księgowy. Shane Law posiada tytuł Bachelor of Science (BSc) z
matematyki, nadany mu przez University of Durham i posiada tytuł dyplomowanego księgowego – Chartered Accountant
(ACA). Shane Law mieszka w Anglii i jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Matthew Edward Utting – Członek Rady Nadzorczej
Rozpoczął współpracę z Patron Capital w 2000 roku i odpowiada za wszystkie inwestycje w prowadzone w Polsce.
Wcześniej pracował na stanowiskach analitycznych dla Bank of Nova Scotia, Citibank i Bank of Montreal. Posiada tytuł
Master of Arts (MA) uzyskany na kierunku ekonomia oraz tytuł Bachelor of Arts (BA) z wyróżnieniem, uzyskany na kierunku
Ekonomia stosowana na Uniwersytecie w Waterloo. Matthew Utting mieszka w Wielkiej Brytanii, posługuje się biegle
językiem angielskim oraz komunikatywnie językiem francuskim, hiszpańskim oraz niemieckim. Jest obywatelem brytyjskim
oraz kanadyjskim.
Katarzyna Ishikawa – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Ishikawa jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Ukończyła aplikację sądową i adwokacką. Zawód adwokata wykonuje od 2001 r. W latach 2002 - 2007 pełniła funkcję
członka Rady Nadzorczej Call Center Poland SA. W latach 2004 - 2007 pełniła funkcję arbitra Sądu Giełdowego przy
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 2012 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Capital Park SA. W
ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się głównie problematyką prawną obrotu nieruchomościami, inwestycjami
budowlanymi, komercjalizacją powierzchni handlowych i biurowych, posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie.
Kinga Nowakowska – Członek Rady Nadzorczej
Kinga Nowakowska jest absolwentką Wydziału Prawa paryskiej Sorbony, ze specjalizacją Prawo Międzynarodowe Biznesu.
W latach 1995-1996 była koordynatorem w zakresie sprzedaży produktów sieciowych IBM na obszarze Europy Wschodniej
dla firmy Sodexi we Francji. Od 1997 roku przez 11 lat była Dyrektorem Zarządzającym Call Center Poland, które pod jej
kierownictwem stało się jednym z największych w outsoursing’owych, wielojęzycznych centrów obsługi klienta w Europie
Wschodniej. W 2007 roku Call Center Poland S.A., wchodzące w skład Grupy Communication One zostało z sukcesem
sprzedane. Od 2007 r. Kinga Nowakowska jest związana z Grupą Capital Park, w której pełni funkcję Head of Asset
Management, Sales and Marketing. Jest zaangażowana w największe projekty prowadzone przez Grupę Capital Park, m.in.
projekty biurowe Eurocentrum i Royal Wilanów. Od 2009 roku jest również Dyrektorem Generalnym spółki celowej Art
Norblin Sp. z o.o., należącej do Grupy Capital Park, której celem jest realizacja prestiżowego, wielofunkcyjnego projektu
rewitalizacji w miejscu dawnej Fabryki Norblina w Warszawie. Szczegółowy opis tego projektu inwestycyjnego zawarty jest w
punkcie 4.17 niniejszej Propozycji Nabycia (“Opis głównych inwestycji realizowanych przez Emitenta i Grupę Emitenta –
Obiekty wielofunkcyjne – Art Norblin”).
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jako organ spółki działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
Spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późna. zm.) oraz Statut Spółki.
Spółki Tylerwick Limited z siedziba w Larnace na Cyprze oraz Pomost 1 Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze działający
wspólnie stanowią Pierwszą Uprawnioną Grupę. Spółki CP Realty II S. a r. l. oraz CP Realty (Gdansk) S. a r. l. (lub ich
następcy prawni) działający wspólnie stanowią Drugą Uprawnioną Grupę. Obie Uprawnione Grupy posiadają uprawnienia
osobiste określone w § 13 Statutu (prawo do zażądania od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a
jeżeli nie zostanie ono zwołane – zwołania go samodzielnie oraz do żądania umieszczania konkretnych spraw w porządku
obrad takiego Walnego Zgromadzenia) oraz określone w § 19 Statutu (prawo powołania członków Rady Nadzorczej).
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4.16 Opis głównych inwestycji zrealizowanych przez Emitenta i Grupę Emitenta
Spośród wszystkich projektów Grupy, których łączna powierzchnia najmu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 298.728 m2,
49 projektów zostało już zrealizowanych i oferuje łącznie 40.906 m2 powierzchni najmu, w tym: 17.101 m2 w dwóch
projektach biurowych, 16.268 m2 w 43 projektach handlowych oraz 7.537 m2 w czterech projektach wielofunkcyjnych.
Poniżej przedstawiono opis najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez Emitenta.
Projekty biurowe
Największe zrealizowane inwestycje biurowe Grupy to: Racławicka Point oraz Eurocentrum Alpha.

RACŁAWICKA POINT

Lokalizacja:

Warszawa Mokotów, ul. Racławicka 93

Data nabycia użytkowania wieczystego gruntu:

lipiec 2007 r.

Powierzchnia działki:

1.115 m²

Typ projektu:

biurowiec z częścią handlową o łącznej powierzchni wynajmu 2.444 m²,
(2 .093 m² powierzchni biurowej oraz 351 m² handlowej)

Wartość księgowa na dzień 31.12.2011:

39.696.000 zł

Stan zaawansowania:

Budynek ukończony. Oddanie do użytkowania – kwiecień 2011 r.

Finansowanie:

Finansowanie zakupu użytkowania wieczystego gruntu w Fortis Bank
Polska, finansowanie budowy biurowca w PKO BP.

Główni najemcy:

Norgips, Technicolor, Rossman, Dominos Pizza, Polit Elektronik

Biurowiec Racławicka Point zlokalizowany jest w samym sercu dzielnicy Mokotów, na rogu ul. Racławickiej, Wołoskiej i
Karwińskiej. Lokalizacja nieruchomości łączy w sobie cechy dwóch charakterystycznych części Mokotowa – tętniącego
życiem obszaru biznesowego oraz osiedli mieszkaniowych o niskiej zabudowie i dużej ilości zieleni. Bezpośredni dostęp do
przystanków komunikacji tramwajowej, autobusowej i niewielka odległość od metra zapewnia znakomite połączenie
lokalizacji z innymi częściami miasta.
Budynek Racławicka Point został zaprojektowany przez pracownię AGK Architekci jako nowoczesny, ośmiokondygnacyjny
biurowiec klasy A, oferujący na sześciu poziomach nadziemnych oraz dwóch podziemnych 2.444 m 2 powierzchni pod
wynajem. Obiekt zapewnia dodatkowo 44 miejsca parkingowe na dwukondygnacyjnym parkingu podziemnym oraz cztery
naziemne miejsca parkingowe. Na parterze, od strony głównego węzła komunikacyjnego przy zbiegu ul. Racławickiej i ul.
Wołoskiej znajdują się dwa lokale handlowe o łącznej powierzchni 351m2. Budynek został oddany do użytku w maju 2011
roku.
Budynek został wykończony według najwyższych standardów jakościowych. Został wyposażony w podniesione podłogi,
podwieszane sufity, system klimatyzacji z nawilżaczami powietrza, otwierane okna oraz szklane ściany zapewniające dobre
doświetlenie światłem naturalnym. Projekt zapewnia możliwość elastycznej konfiguracji rozkładu pomieszczeń w zależności
od potrzeb najemców.
Inwestorem od początku była Grupa Capital Park. Całość powierzchni została wynajęta w oparciu o długookresowe umowy
najmu. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości na dzień 31 grudnia
2011 wyniosła 8.987.000 euro (39.696.000 zł).
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EUROCENTRUM (Alpha building)

Lokalizacja:

Warszawa, Al. Jerozolimskie 136

Data nabycia użytkowania wieczystego gruntu:

marzec 2007 r.

Powierzchnia działki:

2.250 m²

Typ projektu:

Biurowiec o łącznej powierzchni wynajmu 14.360 m²

Wartość księgowa na dzień 31.12.2011:

167.896.000 zł

Stan zaawansowania:

Budynek oddany do użytkowania w 2002 r.

Finansowanie:

Zakup inwestycji ze środków własnych, później zrefinansowany w banku
Pekao SA.

Główni najemcy:

Cegedim, Coface, Medicover, PM Group, Urząd Dozoru Technicznego

Eurocentrum Alpha jest 21-kondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A, oddanym do użytku w 2002 r. Został on
zaprojektowany przez studio Boyut Architectural Co. Ltd. we współpracy ze Spółką Projektową Plan z siedzibą w Warszawie.
W budynku dostępne jest 14.657 m2 powierzchni pod wynajem oraz 170 miejsc parkingowych (docelowo) w
trzypoziomowym parkingu podziemnym.
Eurocentrum Alpha jest zlokalizowane przy Al. Jerozolimskich, na obrzeżach Centralnego Obszaru Biznesu i jest widoczne z
jednej z głównych ulic łączących centrum Warszawy z jej dzielnicami podmiejskimi. Lokalizacja obiektu zapewnia szeroki
zakres możliwości inwestycyjnych, ze względu na niewielką odległość (około 1 km) od Centralnego Obszaru Biznesu, który
jest wyznaczony przez ul. Grójecką i ul. Towarową. Dogodna lokalizacja Eurocentrum Alpha zapewnia łatwy dojazd
samochodem lub środkami komunikacji miejskiej (autobusem lub tramwajem). Dla mieszkańców spoza Warszawy
bezpośrednie połączenie zapewnione jest przez pociągi SKM i WKD, odjeżdżające z pobliskiej stacji Warszawa Zachodnia.
Kompleks Eurocentrum został nabyty 1 marca 2007 r. poprzez zakup prawa użytkowania wieczystego działek oraz własności
istniejącego budynku biurowego (tzw. Eurocentrum Alpha), a także fundamentów i garaży podziemnych nowej inwestycji
zlokalizowanej pod adresem Al. Jerozolimskie 136, od konsorcjum deweloperskiego, które znajdowało się w sporze
dotyczącym strategicznych kierunków swojej dalszej działalności w Polsce.
Od czasu nabycia nieruchomości Grupa wynajęła pozostałą wolną powierzchnię, przekształciła istniejące pomieszczenia
konferencyjne, które nie generowały wystarczających przychodów na powierzchnię pod wynajem, którą następnie wynajęła
oraz zwiększyła średni przychód z czynszu w budynku o około 32,1% poprzez wynajem wolnej powierzchni po wyższych
stawkach oraz renegocjowanie warunków niektórych obowiązujących umów najmu.
Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości na dzień 31 grudnia 2011 r.
wynosiła 38.013.000 euro (167.896.000 zł).
Obiekty handlowe
Realizując strategię dywersyfikacji posiadanych zasobów nieruchomości, Grupa zbudowała portfel liczący 51 obiektów
handlowych, które mieszczą się w atrakcyjnych lokalizacjach miast w całej Polsce. Portfel zrealizowanych inwestycji
handlowych obejmuje 43 nieruchomości o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 16.268 m2 , których wartość na dzień 31
grudnia 2011 roku szacowana jest przez Emmerson Evaluation sp. z o.o. na ok. 206.088 tys. zł. Obiekty handlowe obejmują:


lokale handlowe położone przy głównych ulicach miast, oraz



parki handlowe, pasaże handlowe, sklepy ogólnospożywcze.
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Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji handlowych zaliczają się:

STREET MALL VIS A VIS RADOM

Lokalizacja:

Radom, u zbiegu ulic Chrobrego, Struga i Czystej

Data nabycia użytkowania wieczystego gruntu:

czerwiec 2010 r.

Powierzchnia działki:

8.182 m²

Typ projektu:

Centrum handlowe o łącznej powierzchni użytkowej 3.672 m²

Wartość księgowa na dzień 31.12.2011:

37.152. 000 zł

Stan zaawansowania:

Budynek ukończony. Otwarcie nastąpiło w listopadzie 2011 r.

Finansowanie:

Zakup gruntu ze środków własnych. Finansowanie budowy w BRE Leasing.

Główni najemcy:

Tesco, Empik, Smyk, Rossmann, Pepco Poland,

Street Mall „Vis a Vis” zlokalizowany jest w ścisłym centrum Radomia przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego i Struga w
rozpoznawalnym i dynamicznie rozwijającym się fragmencie strefy śródmiejskiej. Vis a vis nieruchomości znajduje się
największe radomskie centrum handlowe – „Galeria Słoneczna” wraz z towarzyszącymi jej w ramach Centrum Słonecznego
funkcjami rekreacyjnymi (multipleks, aquapark) i mieszkaniowymi. W pobliżu znajdują się: główny deptak miasta – ulica
Żeromskiego, siedziba władz miasta, Politechnika, teatr i inne ważne dla Radomia instytucje oraz śródmiejskie osiedla
mieszkaniowe.
Street Mall Vis a Vis Radom obejmuje budynek mieszczący powierzchnię komercyjną i handlową, dwie drogi dojazdowe,
miejsca parkingowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Jest to jednokondygnacyjny budynek z lekko skośnym
dachem, w którym powstał samoobsługowy supermarket z zapleczem i magazynem oraz szereg lokali handlowych pod
wynajem (głównie w celu sprzedaży towarów innych niż żywność) a także jeden lokal gastronomiczny (bar typu „fast-food”
lub restauracja). Powierzchnia pod wynajem w budynku wynosi 3.672 m 2. Lokalizacja obiektu zapewnia łatwy dostęp do
środków transportu publicznego oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Usytuowanie przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego
i ul. Struga sprawia, że nieruchomość jest atrakcyjnie położona i widoczna z jednej z głównych ulic w Radomiu.
Nieruchomość została nabyta wraz z pozwoleniem na budowę 25 czerwca 2010 r. od lokalnego dewelopera. W dniu 1
czerwca 2011 r. została zawarta z BRE Leasing sp. z o.o. przedwstępna umowa sprzedaży i leasingu zwrotnego (sale and
lease back) dotycząca nieruchomości.
Otwarcie centrum handlowego nastąpiło 30 listopada 2011 roku.
Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości na dzień 31 grudnia 2011 r.
wynosiła 8.412.000 euro (37.152.000 zł).
Obiekty wielofunkcyjne
Spółka posiada w swoim portfelu wiele projektów zakładających mieszane wykorzystanie powierzchni, tzn. dla celów
zarówno biurowych, jak i handlowych. Łączna docelowa powierzchnia pod wynajem we wszystkich obiektach
wielofunkcyjnych ma wynosić ponad 113.293 m2.
Portfel zrealizowanych obiektów wielofunkcyjnych obejmuje cztery nieruchomości o łącznej powierzchni pod wynajem
wynoszącej 7.537 m2, do których zaliczają się m.in.:

CAPITAL PARK S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii A

46

GDAŃSK CRISTAL

Lokalizacja:

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 105

Data nabycia użytkowania wieczystego gruntu:

sierpień 2008 r.

Powierzchnia działki:

903 m²

Typ projektu:

Budynek handlowo – usługowy o łącznej powierzchni najmu 1.744 m²

Wartość księgowa na dzień 31.12.2011:

23.184.000 zł

Stan zaawansowania:

Obiekt został przebudowany, oddanie do użytku nastąpiło w sierpniu 2011 r.

Finansowanie:

Finansowanie zakupu i przebudowy inwestycji w BZ WBK.

Główni najemcy:

Nordea Bank, Casino, PZU SA

Gdańsk Cristal to ekskluzywne i funkcjonalne centrum usługowo-handlowe znajdujące się w centrum gdańskiej dzielnicy
Wrzeszcz przy głównej ulicy handlowej w mieście - ulicy Grunwaldzkiej, która za sprawą nowych inwestycji biurowych i
usługowych stała się w ostatnich latach głównym obszarem biznesowym Trójmiasta. W sąsiedztwie planowane są nowe,
reprezentacyjne inwestycje apartamentowe i biurowe.
Realizując strategię budowy portfela Grupa nabyła nieruchomość w celu budowy obiektu handlowego w rozwijającej się,
komercyjnej części Gdańska.
Od czasu nabycia nieruchomości Grupa:


opracowała projekt budowlany,



zmieniła warunki zabudowy dla działki i uzyskała pozwolenie na budowę,



pozyskała finansowanie oraz



dokonała przebudowy istniejącego wcześniej budynku.

Obiekt został oddany do użytkowania w sierpniu 2011 r.
Pierwotnie był to obiekt z dominującą funkcją restauracyjną wraz z niewielkimi powierzchniami handlowymi. Po przebudowie,
istniejący budynek „Cristal” oferuje lokale handlowe i część biurową. Budynek ma dwa piętra oraz poziom podziemny, a
łączna powierzchnia wynajmu wynosi 1.744 m2. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej oraz dogodny dostęp do
środków komunikacji publicznej. Obiekt został oddany do użytkowania w sierpniu 2011 r.
Na dzień Propozycji Nabycia nieruchomość jest w pełni wynajęta.
Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości na dzień 31 grudnia 2011 r.
wynosiła 5.249.000 euro (23.184.000 zł).
WARSZAWA SOBIESKIEGO 104
Lokalizacja:

Warszawa, ul. Sobieskiego 104

Data nabycia prawa własności do lokali
niemieszkalnych:

Grudzień 2009 r.

Powierzchnia działki:

n.d

Typ projektu:

Cztery lokale handlowo – usługowe o łącznej powierzchni najmu 3.748 m²
położone na parterze i pierwszym piętrze 7 kondygnacyjnego budynku.

Wartość księgowa na dzień 31.12.2011:

47.346.000 zł

Stan zaawansowania:

Od momentu zakupu nieruchomości zmodernizowano i wykończono
powierzchnie dla najemców.

Finansowanie:

Leasing finansowy w Fortis Lease Polska.

Główni najemcy:

Starcom, Ajinomoto Polska, Raiffeisen Bank Polska,
Ergasias, Żabka Polska
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Kompleks biurowy Sobieskiego 104 jest usytuowany w nowej inwestycji mieszkaniowo-usługowej na Dolnym Mokotowie. W
sąsiedztwie nieruchomości znajdują się liczne osiedla mieszkaniowe, siedziby instytucji finansowych, hotele oraz ambasady.
Dogodna lokalizacja przy jednej z głównych arterii łączących centrum Warszawy z Sadybą i Wilanowem zapewnia bardzo
dobrą komunikację.
Grupa nabyła nieruchomość przy ul. Sobieskiego 104 w dwóch częściach: dwa pierwsze lokale zostały nabyte od osoby
prywatnej, a pozostałe dwa lokale od spółki będącej w 100% własnością tej samej osoby prywatnej. Spółka sprzedająca
posiadała niespłacany kredyt bankowy będący w trakcie egzekucji i zabezpieczony na przedmiotowej nieruchomości.
Transakcja nabycia lokali miała charakter trójstronny i została przeprowadzona z udziałem banku, który udzielił kredytu.
Od czasu nabycia nieruchomości Grupa:


dokonała przekształcenia tytułu prawnego do lokali ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na odrębne
prawo własności lokali i współwłasność miejsc parkingowych,



zmodernizowała i wykończyła powierzchnię dla najemców,



przeprowadziła renegocjację warunków obowiązujących umów najmu, a także wynajęła wolne powierzchnie,
uzyskując 43% wzrost średniego czynszu,



dokonała optymalizacji kosztów nieruchomości i poprawiła odzyskiwalność kosztów, oraz



zrefinansowała nieruchomość zamieniając kredyt na zakup aktywów na leasing finansowy, dzięki czemu była w
stanie zoptymalizować zadłużenie i przesunąć środki na inne projekty.

Powierzchnia pod wynajem w obiekcie przy ul. Sobieskiego 104 wynosi około 3.748 m2 i obejmuje powierzchnię biurową,
sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne oraz lokale handlowe usytuowane na parterze i pierwszym piętrze
siedmiokondygnacyjnego budynku. Każde biuro wyposażone jest w klimatyzację, a układ powierzchni zapewnia komfort oraz
swobodę w aranżacji przestrzeni biurowej. Najemcy mają do dyspozycji 75 miejsc postojowych w garażu podziemnym.
Na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia nieruchomość jest w wynajęta w 80%.
Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości na dzień 31 grudnia 2011 r.
wynosiła 10.720.000 euro (47.346.000 zł).
OLSZTYN BUSINESS POLONIA
Lokalizacja:

Olsztyn, ul. Pieniężnego 16

Data nabycia użytkowania wieczystego gruntu:

kwiecień 2005 r.

Powierzchnia działki:

943 m²

Typ projektu:

Budynek handlowo – usługowy o łącznej powierzchni najmu 1 126 m²

Wartość księgowa na dzień 31.12.2011:

12.999.000 zł

Stan zaawansowania:
Finansowanie:
Główni najemcy:

Obiekt został poddany całkowitej przebudowie w 2009 r., w wyniku której
powstał budynek o przeznaczeniu komercyjnym.
Nabycie nieruchomości w ramach zakupu spółki Neptun Film. Przebudowa
inwestycji finansowana w BZ WBK.
Allianz Bank Polska, Polbita, Amplico Life, Trade Group

Olsztyn Business Polonia to nowoczesny dwukondygnacyjny budynek biurowo-usługowy położony w eksponowanej
śródmiejskiej lokalizacji przy ulicy Pieniężnego, w którym znajduje się sześć lokali o łącznej powierzchni ponad 1.126 m².
Nieruchomość znajduje się w samym centrum Olsztyna, pomiędzy Starym Miastem, a główną ulicą w mieście – Aleją
Piłsudskiego, gdzie koncentruje się życie miasta. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się najważniejsze obiekty użyteczności
publicznej min. Ratusz, Urząd Miasta oraz Sąd Okręgowy. Natomiast w odległości zaledwie 300 m znajduje się Stare Miasto
z licznymi restauracjami i kawiarniami. Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego, Pieniężnego, 1-go Maja oraz 11-go Listopada jest
jednym z głównych skrzyżowań w mieście, co umożliwia łatwy i szybki dojazd z niemalże każdego punktu w mieście.
Nieruchomość została zakupiona w 29 kwietnia 2005 r. w ramach nabycia spółki Neptun Film, która była właścicielem i
zarządzała siecią 42 kin w północnej Polsce, cechujących się atrakcyjną lokalizacją. W nieruchomości działało tradycyjne
kino (Kino Polonia). Obiekt został całkowicie odnowiony w 2009 roku i przekształcony w wielofunkcyjny budynek biurowohandlowy. W dwukondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni ponad 1 126 m2 znajduje się sześć lokali biurowousługowych. Na dzień Propozycji Nabycia nieruchomość jest w pełni wynajęta.
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Proces przebudowy budynku na nieruchomość o charakterze komercyjnym obejmował m.in.:


uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń na zmianę przeznaczenia nieruchomości,



zaplanowanie i zaprojektowanie nowej powierzchni komercyjnej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń
na przebudowę,



komercjalizację powierzchni powstałej w wyniku przebudowy, oraz



uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości na dzień 31 grudnia 2011 r.
wynosiła 2.943.000 euro (12.999.000 zł).

4.17 Opis głównych inwestycji realizowanych przez Emitenta i Grupę Emitenta
Ukończenie aktualnie realizowanych kluczowych inwestycji stanowi jeden z istotnych czynników skutkujących wzrostem
wartości. Poniżej przedstawiono projekty deweloperskie, na których realizacji Spółka skoncentruje swoją uwagę w ciągu
następnych dwóch do trzech lat.
Obiekty biurowe:
Grupa planuje zrealizować cztery inwestycje biurowe, w których łączna powierzchnia pod wynajem ma wynosić 110.555 m²,
z czego 95% powierzchni docelowych inwestycji ma być zlokalizowanych w Warszawie, a pozostałe w Gdańskui i Krakowie.
Kluczową inwestycją biurową, którą Spółka zamierza zrealizować w pierwszej kolejności jest jest kompleks biurowców
Eurocentrum (Beta, Gamma, Delta), zlokalizowany przy Al. Jerozolimskich 124/136 w Warszawie.
EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX
(budynki Beta, Gamma, Delta)

Lokalizacja:

Warszawa, Al. Jerozolimskie 124/136

Data nabycia użytkowania wieczystego gruntu:

marzec 2007 r.

Powierzchnia działki:

11.814 m²

Typ projektu:

Biurowiec z częścią handlową o łącznej powierzchni wynajmu ok. 69.578 m²
(w tym: 67.397 m² powierzchni biurowej oraz 2.181 m² handlowej).

Wartość księgowa na dzień 31.12.2011:

198.884.000 zł

Stan zaawansowania:
Finansowanie:
Główni najemcy:

Uzyskane pozwolenie na budowę, rozpoczęcie budowy inwestycji nastąpiło
pod koniec drugiego kwartału 2012 r.
Zakup nieruchomości gruntowej ze środków własnych, później
zrefinansowany z w banku Pekao SA. Finansowanie budowy inwestycji w
Pekao SA oraz ze środków pozyskanych z emisji obligacji.
Rozpoczął się już proces podpisywania wstępnych umów z najemcami, do
chwili obecnej podpisano umowy na łącznie 11,5 tys. m² powierzchni z
Imtech Polska, Tebodin Poland, Qumak Sekom)

Inwestycja obejmuje budowę kompleksu biurowego klasy A, złożonego z trzech połączonych ze sobą charakterystycznych
budynków o łącznej powierzchni najmu brutto 69.578 m2, z 612 miejscami parkingowymi w trzypoziomowym parkingu
podziemnym oraz 50 miejscami parkingowymi na trzech placach parkingowych przy budynku. Ponadto wokół kompleksu
Eurocentrum będzie dostępnych 112 miejsc parkingowych na piętrowych parkingach nadziemnych znajdujących się na
działkach należących do miasta. Na Datę Propozycji Nabycia, trzypoziomowy parking podziemny wraz z fundamentami
budynku został już zbudowany przez poprzedniego właściciela, lecz decyzję o pozwoleniu na użytkowanie uzyskano jedynie
dla poziomu pierwszego.
Projekt, opracowany przez firmę PRC Architekci, zostanie zrealizowany w dwóch etapach: budynki Beta i Gamma (o łącznej
powierzchni netto najmu wynoszącej 42.287 m2) w ramach Etapu 1, który rozpocznie się w pierwszym kwartale 2012 r., a
budynek Delta w ramach Etapu 2, którego rozpoczęcie planowane jest na pierwszy kwartał 2014 r. Na dzień Propozycji
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Nabycia został wybrany Generalny Wykonawca inwestycji – firma Erbud. W zależności od poziomu przednajmu budynku,
możliwa jest również realizacja w jednym lub w trzech etapach. Obiekt będzie podzielony na trzy części, z których każda
będzie miała 15 kondygnacji nadziemnych. Każdy budynek, z wyjątkiem części podziemnych, będzie posiadał niezależny
system instalacji wewnętrznych. Istniejący biurowiec Alpha zostanie połączony z nowobudowanym zespołem trzech
budynków wewnętrznym korytarzem. Na parterze każdego z nowych budynków będą się znajdować recepcja, część
komunikacyjna, pomieszczenia techniczne, a także powierzchnie pod wynajem na potrzeby lokali restauracyjnych i
usługowo-handlowych. Na pozostałych piętrach będą się znajdować pomieszczenia biurowe. W głównym holu budynku
będzie się znajdowało zielone atrium z prawdziwymi drzewami oraz ścianą naturalnej roślinności.
Przyszli najemcy będą mogli przystosować najmowane powierzchnie do własnych potrzeb, np. odpowiednio wydzielając
pomieszczenia lub tworząc przestrzeń otwartą. Przewiduje się budowę trzech niezależnych zespołów wind, z których każdy
będzie posiadał 6 kabin i dodatkowo 2 zespoły wind po 2 kabiny do garażu podziemnego.
Kompleks Eurocentrum położony jest w Al. Jerozolimskich, na obrzeżach centrum Warszawy, w dynamicznie rozwijającej się
dzielnicy biurowej i handlowej, dzięki czemu będzie atrakcyjną lokalizacją dla budynku biurowego. Obiekt zlokalizowany w
pobliżu dwóch najlepszych węzłów komunikacyjnych w Warszawie, tj. placu Zawiszy oraz Dworca Zachodniego. Do
Eurocentrum można dojechać 17 liniami autobusowymi, łączącymi serce Warszawy ze wszystkimi dzielnicami stolicy. Ze
względu na sąsiedztwo Dworca Zachodniego, na którym zatrzymują się tacy przewoźnicy jak PKP, Koleje Mazowieckie,
Przewozy Regionalne, a także WKD i SKM, obiekt jest także doskonale połączony z miejscowościami stanowiącymi
metropolię warszawską.
Biurowiec Eurocentrum uzyskał pre-certyfikat LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), na poziomie GOLD. W
budynku planowane jest zastosowanie wielu systemów oszczędzających zużycie energii oraz rozwiązań proekologicznych,
takich jak projekt zewnętrznej roślinności (oszczędność wody), pomieszczenia do sortowania śmieci, termoizolację fasady,
zewnętrzne rolety, które chronią budynek przed przegrzaniem, użycie lokalnych lub regionalnych materiałów przy realizacji,
rozwiązania zmniejszające zużycie ciepła oraz elektryczności (instalacje HVAC), oszczędność energii w instalacjach
elektrycznych, oszczędność energii dzięki oprzyrządowaniu BMS oraz wykorzystaniu wody deszczowej do podlewania
roślinności w atrium.
Kompleks Eurocentrum został nabyty 1 marca 2007 r. poprzez zakup prawa użytkowania wieczystego działek oraz własności
istniejącego budynku biurowego (tzw. Eurocentrum Alpha), a także fundamentów i garaży podziemnych nowej inwestycji
zlokalizowanej pod adresem Al. Jerozolimskie 136, od konsorcjum deweloperskiego, które znajdowało się w sporze
dotyczącym strategicznych kierunków swojej dalszej działalności w Polsce. Na potrzeby realizacji projektu Eurocentrum
zostaną wykorzystane dwie działki (nr 41 i 1/6) o łącznej powierzchni 11.814 m 2.
Od czasu nabycia nieruchomości Grupa całkowicie zmieniła projekt architektoniczny poprzez rezygnację z nieefektywnego
podziału przestrzeni na wiele pomieszczeń i stworzenie nowoczesnego obiektu biurowego zapewniającego najemcom
powierzchnie bardziej przyjazne dla użytkowników. Uzyskała także decyzję o zmianie pozwolenia na budowę dla nowego
projektu przewidującego 69.578 m2 powierzchni najmu brutto.
Do dnia sporządzenia Propozycji Nabycia Grupa podpisała warunkową umowę o Generalne Wykonawstwo Inwestycji z firmą
ERBUD S.A. na kwotę 80.936 tys. euro netto oraz zawarła umowy najmu na 11,5 tys. m2 powierzchni z Imtech Polska,
Tebodin Poland oraz Qumak Sekom. Rozpoczęcie budowy inwestycji nastąpiło pod koniec drugiego kwartału 2012 r.
Na dzień 31 grudnia 2011 r. szacunkowa wartość nieruchomości została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na
poziomie 45.029.000 euro (198.884.000 zł). Wartość ukończonego obiektu w tej lokalizacji wyceniono na dzień 31 grudnia
2011 r. na 161.146.000 euro (711.749.000 zł).
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Obiekty wielofunkcyjne
Obecnie Grupa realizuje trzy obiekty wielofunkcyjne, w ramach których zostanie oddane do użytku kolejne 105.756 m 2 nowej
powierzchni na polskim rynku. Łączna szacunkowa wartość tych nieruchomości według Raportu Emmersona,
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 337.647.000 zł. Docelowa szacunkowa wartość obecnie realizowanych
obiektów wielofunkcyjnych została wyceniona przez rzeczoznawcę na poziomie 373.715.000 euro (1.650.625.000 zł).Poniżej
przedstawiono opis dwóch z nich.

ART NORBLIN

Lokalizacja:

Warszawa, ul. Żelazna 51/53

Data nabycia inwestycji:

styczeń 2009 r.

Powierzchnia działki:

20.170 m²

Typ projektu:

Wielofunkcyjny obiekt handlowo – usługowy, biurowy oraz obiekt kultury

Wartość księgowa na dzień 31.12.2011:

224.758.000 zł

Stan zaawansowania:

Uzyskane prawomocne warunki zabudowy. Rozpoczęcie
zaplanowane jest na 2013 r. a ich ukończenie w 2015 r.

Finansowanie:

Brak finansowania – wczesny etap inwestycji

Główni najemcy:

Brak podpisanych umów – inwestycja na wczesnym etapie.

budowy

Nieruchomość Art Norblin jest bardzo atrakcyjnie położona, w obrębie tzw. Zachodniego Centrum Warszawy, na terenie
dzielnicy Wola, jednym z najdynamiczniej rozwijających się obecnie obszarów miasta, pomiędzy ulicami: Żelazną, Łucką i
Prostą, blisko centrum miasta (około 1 km). Teren ten jest znakomicie skomunikowany - w bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, a także nowo powstająca stacja drugiej linii metra przy ul. Prostej. Dawna
Fabryka Norblina, na terenie której powstaje projekt, położona jest w odległości 500 m od ronda ONZ, jednego z
największych rond w Warszawie, będącego też jednym z głównych węzłów komunikacji autobusowej i tramwajowej i 400 m
od Ronda Daszyńskiego. Okoliczna zabudowa to głównie nowe budynki biurowe oraz budynki mieszkalne.
Wykorzystując okazję inwestycyjną, która pojawiła się na warszawskim rynku nieruchomości, Grupa nabyła prawo
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żelaznej 51/53 wraz z prawem własności
posadowionych na niej budynków w dniu 7 stycznia 2009 r.
Dawna Fabryka Norblina została założona pod koniec lat 90-tych XIX wieku. Niewątpliwą przewagą konkurencyjną
nieruchomości, oprócz jej lokalizacji, jest możliwość połączenia istniejącej, zabytkowej zabudowy z nową częścią projektu,
dobierając odpowiednie funkcje i przeznaczenie planowanych powierzchni. Historyczna spuścizna miejsca jest niewątpliwym
atutem w wyznaczaniu wyjątkowości miejsca rekreacji, handlu i pracy. Art Norblin poprzez swą unikalność, niepowtarzalny
charakter oraz autentyczność stanie się celem wizyt mieszkańców i odwiedzających Warszawę turystów.
Koncept realizacji inwestycji zakłada, że na wszystkich poziomach od kondygnacji podziemnej do drugiego piętra będą się
znajdować powierzchnie komercyjne i handlowe, uzupełniane powierzchnią o przeznaczeniu na działalność związaną z
funkcją kulturotwórczą (m.in. przez teatr i muzeum). Planowana łączna wielkość powierzchni pod wynajem wynosi 61.195 m 2
i obejmuje około 22.000 m2 powierzchni handlowej oraz około. 39.000 m2 powierzchni biurowej. Grupa na trzech
kondygnacjach podziemnych zamierza zbudować parking na około 800 miejsc postojowych.
Koncepcja rewitalizacji Art Norblin zakłada zachowanie 11 budynków oraz 44 kompleksów maszyn wpisanych do rejestru
zabytków, które staną się częścią ekspozycji Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina. Nowa zabudowa, wycofana od
strony ulicy Prostej, powstanie nad zabytkowymi budynkami, tworząc tym samym otwartą przestrzeń skupioną wokół głównej
uliczki. Do odrestaurowanych dawnych hal produkcyjnych wykonanych z cegły Grupa planuje dobudować łącznie osiem
pięter nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-usługowej oraz rekreacyjnej. W dawnych halach produkcyjnych będą się
znajdować kawiarnie, restauracje i sklepy.
Dobra lokalizacja oraz wyjątkowy charakter nieruchomości sprawiają, że możliwe jest zaoferowanie zarówno powierzchni
handlowej o wysokim standardzie jak i powierzchni rekreacyjnej i kulturotwórczej. Powierzchnia handlowo-usługowa została
zaprojektowana z zachowaniem istniejącego układu urbanistycznego zabudowy fabrycznej dawnych zakładów Norblina.
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Powstałe w ten sposób pasaże, oprócz funkcji użytkowej, staną się również częścią przestrzeni kulturalnej i rozrywkowej,
dzięki zlokalizowaniu na nich zabytkowych maszyn oraz nowoczesnych paneli informacyjnych. W obiektach zabytkowych,
wejścia do lokali dostępne będą bezpośrednio z ulicy, natomiast część z nową nadbudową skupiona będzie wokół
wewnętrznego zadaszonego pasażu.
Obok przemyślanej oferty handlowej czynnikiem wyróżniającym ofertę Art Norblin spośród konkurencji będzie część
gastronomiczna, dzięki swej unikalnej formule samodzielnych restauracji z długosezonowymi ogródkami, wzbogacona o halę
targową ze stoiskami z produktami spożywczymi wysokiej jakości.
Część biurową kompleksu tworzyć będą dwa atrialne budynki z wysokiej klasy powierzchnią biurową. Koncepcja zakłada, że
program biurowy będzie obejmował piętra od trzeciego do siódmego a w obrębie zwyżek do piętra ósmego. Dostęp do lokali
biurowych będzie niezależny od dostępu do powierzchni handlowych. Projekt obiektu przewiduje również dwupoziomowe
biura penthouse zlokalizowane nad główną częścią biurową.
Przygotowanie koncepcji rewitalizacji nieruchomości, opracowanej przez renomowane studio architektoniczne PRC
Architekci, wymagało znacznej wiedzy w zakresie konserwacji zabytków oraz szczegółowych uzgodnień ze Stołecznym
Konserwatorem Zabytków. Dzięki wielu konsultacjom i szczegółowym uzgodnieniom na każdym etapie opracowywania
projektu koncepcyjnego, projekt został zatwierdzony przez konserwatora zabytków, a także pozytywnie przyjęty przez
miłośników zabytków i potomków właścicieli dawnej fabryki.
W lutym 2011 r. Grupa uzyskała wymaganą do rozpoczęcia budowy prawomocną decyzję określającą szczegółowe warunki
zabudowy uzgodnione ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.
Na dzień 31 grudnia 2011 r. szacunkowa wartość nieruchomości została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na
poziomie 50.887.000 euro (224.758.000 zł). Wartość ukończonego obiektu w tej lokalizacji wyceniono na 238.971.000 euro
(1.055.487.000 zł).

ROYAL WILANÓW

Lokalizacja:

Warszawa Wilanów, ul. Klimczaka/Przyczółkowa

Data nabycia użytkowania wieczystego gruntu:

sierpień 2008 r.

Powierzchnia działki:

14.663 m²

Typ projektu:

biurowiec z częścią handlową o łącznej powierzchni wynajmu 37.317 m²
(29.778 m² powierzchni biurowej oraz 7.539 m² handlowej)

Wartość księgowa na dzień 31.12.2011:

81.693.000 zł

Stan zaawansowania:
Finansowanie:
Główni najemcy:

Uzyskane pozwolenie na budowę, planowane rozpoczęcie inwestycji –
czerwiec 2012 r.
Finansowanie zakupu gruntu w DZ Bank, uzyskanie decyzji kredytowej na
budowę inwestycji w banku PKO BP.
Brak podpisanych umów – inwestycja na wczesnym etapie

Grupa zamierza wybudować wysokiej jakości wielofunkcyjny obiekt o łącznej powierzchni 37.317 m2, w tym 7.539 m2
powierzchni handlowej pod wynajem oraz 29.778 m2 powierzchni biurowej.
Nieruchomość jest znakomicie usytuowana w południowej części Warszawy, w okolicy nazywanej „Miasteczkiem Wilanów” w
dzielnicy Wilanów. Nieruchomość jest położona około 9 km na południe od centrum Warszawy, na rogu ul. Przyczółkowej i
ul. Klimczaka, naprzeciw historycznego Parku Wilanowskiego oraz pałacu sąsiadującego z przyszłym Ratuszem, przy
głównej drodze prowadzącej do oddalonego o 9 km Konstancina. Nieruchomość jest usytuowana w obrębie Miasteczka
Wilanów, stanowiącego jeden z najbardziej prestiżowych projektów mieszkaniowych w Warszawie, oferującego wysoki
standard mieszkań oraz w przyszłości również szereg nieruchomości o przeznaczeniu biurowym, handlowym i
wypoczynkowym.
Planowany budynek biurowy klasy A będzie się charakteryzował wysokiej klasy projektem architektonicznym opracowanym
przez firmę JEMS Architekci. Na parterze i w kondygnacji podziemnej będą się znajdować lokale handlowe i usługowe, w
tym sklepy, kawiarnie, restauracje i sklepy z artykułami żywnościowymi. W części podziemnej będzie się również znajdować
księgarnia, salon muzyczny i lokale o charakterze wypoczynkowo-rozrywkowym. Wszystkie części budynku będą miały
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zarówno wejścia prowadzące bezpośrednio z ulicy, jak i wejścia z dziedzińca wewnętrznego. Zapewni to dogodny dostęp do
lokali handlowych i usługowych nie tylko pracownikom budynku, ale także okolicznym mieszkańcom.
Cztery kondygnacje nadziemne dostarczą 29.778 m2 nowoczesnej i funkcjonalnej powierzchni biurowej. Obiekt zostanie
bogato wyposażony, w tym w podniesione podłogi, podwieszane sufity, system klimatyzacji z nawilżaczem powietrza,
otwierane okna oraz szklane ściany zapewniające odpowiedni dopływ naturalnego światła. Dostępna będzie także opcja
samodzielnej aranżacji wnętrz.
Podziemna część budynku dostarczy trzykondygnacyjny parking z 921 miejscami parkingowymi dla najemców i klientów, a
także podjazd dla taksówek oraz dostawców.
Lokalizacja Royal Wilanów, nazywana „Bramą do Miasteczka Wilanów”, zapewnia dogodne połączenie komunikacyjne
nieruchomości z miastem dzięki kilku liniom autobusowym łączącym południowe dzielnice Warszawy z centrum. Ponadto
przebiegająca wzdłuż Wisły Wisłostrada zapewnia dogodny dojazd do centrum Warszawy oraz wyjazd na północ w stronę
Gdańska. Ministerstwo Infrastruktury planuje, że do roku 2015 zapewnione będzie również dogodne połączenie drogowe z
autostradą A2 oraz drogą ekspresową S2, czyli południową obwodnicą Warszawy.
W październiku 2011 roku Prezydent Miasta St. Warszawy zaakceptował projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na
budowę inwestycji, które uprawomocniło się w listopadzie 2011. W maju 2012 r. Grupa uzyskała decyzję kredytową na
finansowanie budowy inwestycji w banku PKO BP.
Na dzień 31 grudnia 2011 r. szacunkowa wartość nieruchomości została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na
poziomie 18.496.000 euro (81.693.000 zł). Wartość nieruchomości po zakończeniu budowy została wyceniona na kwotę
111.190.000 euro (491.105.000 zł).
Obiekty handlowe
Obecny portfel planowanych inwestycji handlowych Grupy zakłada 8 projektów, w których łączna powierzchnia pod wynajem
ma wynosić 10.348 m2. Poniżej przedstawiono opis kluczowej inwestycji Grupy, którą jest centrum handlowe Street Mall Vis
a Vis Łódź o powierzchni najmu 5.646 m2, stanowiącej 55% portfela inwestycji planowanych do oddania w ramach projektów
handlowych.

STREET MALL VIS A VIS ŁÓDŹ

Lokalizacja:

Łódź, ul. Zgierska

Data nabycia użytkowania wieczystego gruntu:

marzec 2008 r.

Powierzchnia działki:

11.605 m²

Typ projektu:

Centrum handlowe o łącznej powierzchni do wynajęcia ok. 5.646 m²

Wartość księgowa na dzień 31.12.2011:

35.436.000 zł,

Stan zaawansowania:

Uzyskane prawomocne warunki zabudowy. Grupa spodziewa się otrzymać
pozwolenie na budowę w trzecim kwartale 2012 r., rozpoczęcie budowy
zaplanowane jest pod koniec 2012 r. a jej ukończenie w 2013 r.

Finansowanie:

Finansowanie zakupu gruntu w BZ WBK.

Główni najemcy:

Inwestycja na wczesnym etapie. Wynegocjowano umowę najmu z głównym
najemcą (tzw. anchor tenant) na ok. 35% łącznej powierzchni.

Mając na względzie dywersyfikację portfela i wejście na nowy rynek, Grupa nabyła od osoby prywatnej atrakcyjnie położoną
nieruchomość gruntową, sąsiadującą z marketem budowlanym i dzielnicami mieszkalnymi. Na zakupionej nieruchomości
Grupa planuje budowę obiektów handlowych stanowiących funkcjonalne dopełnienie istniejącego marketu budowlanego.
Projekt architektoniczny inwestycji, opracowany przez pracownię Diehl Architekci z Łodzi, zakłada budowę centrum
handlowego wraz z towarzyszącymi obiektami handlowymi, składającego się w dwóch budynków, o łącznej powierzchni do
wynajęcia około 5.646 m2. Cześć centralna, północna i wschodnia działki wypełni budynek mieszczący centrum handlowe o
powierzchni 5.646 m2. W drugim etapie na południowej części inwestycji usytuowany będzie niewielki dwukondygnacyjny
budynek o powierzchni 266 m2 przeznaczony na funkcję gastronomiczną. Projekt przewiduje 100 miejsc parkingowych i
połączenie funkcjonalne z parkingiem Castoramy.
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Nieruchomość usytuowana jest w pobliżu jednego z głównych skrzyżowań miasta, gdzie wjazd do miasta od północy (ul.
Zgierska) krzyżuje się z aleją Włókniarzy i ul. Sikorskiego. Działki zlokalizowane są około 200 m. od ronda Biłyka.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, od strony południowej, znajduje się Castorama (market oferujący materiały
budowlane i artykuły wyposażenia wnętrz, o powierzchni ponad 10.000 m 2), natomiast w kierunku północnym i zachodnim
usytuowane są wielorodzinne budynki mieszkalne liczące od trzech do pięciu kondygnacji (stare budynki z lat 70. i 80.) oraz
– w niewielkiej liczbie – lokale handlowe i usługowe. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się przy ul.
Zgierskiej, nie więcej niż 200 m. od terenu inwestycji.
Od czasu nabycia nieruchomości Grupa pozyskała finansowanie nabycia, zmieniła projekt mieszkaniowy na projekt
komercyjny, a w sierpniu 2010 r. uzyskała decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Obecnie trwają prace
nad ustaleniem doboru najemców i dopracowaniem koncepcji obiektu handlowego pod kątem zidentyfikowanych najemców.
Wynegocjowano już umowę najmu z głównym najemcą (tzw. anchor tenant) na ok. 35% łącznej powierzchni. Grupa
zamierza rozpocząć prace budowlane pod koniec 2012 r. i ukończyć je w 2013 r.
Na dzień 31 grudnia 2011 r. szacunkowa wartość nieruchomości została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na
poziomie 8.023.000 euro (35.436.000 zł). Wartość nieruchomości po zakończeniu budowy została wyceniona na kwotę
14.977.000 euro (66.151.000 zł).
Pozostałe projekty
Kategoria pozostałych projektów Grupy obejmuje głównie inwestycje mieszkaniowe, ale także projekty związane z opieką
zdrowotną. Łączna wartość projektów należących do omawianej kategorii oszacowana została na dzień 31 grudnia 2011 r.
na poziomie 111.814.000 zł. Poniżej przedstawiono opis inwestycji, którą Grupa planuje zrealizować w najbliższym czasie.

REZYDENCJE PAŁACOWA

Lokalizacja:

Warszawa, ul. Pałacowa (w sąsiedztwie Parku Natolińskiego i Miasteczka
Wilanów)

Data nabycia użytkowania wieczystego gruntu:

maj-czerwiec 2009 r.

Powierzchnia działki:

31.150 m²

Typ projektu:

Domy jednorodzinne o łącznej powierzchni użytkowej 11.069 m² (pierwszy
etap budowy – 5.600 m², drugi etap budowy – 5.469 m²)

Wartość księgowa na dzień 31.12.2011:

37.415.000 zł

Stan zaawansowania:
Finansowanie:
Główni najemcy:

Pierwszy etap budowy rozpoczął się w pierwszym kwartale 2012 r. a jego
ukończenie planowane jest w drugim kwartale 2013 r.
Finansowanie zakupu gruntu w Fortis Bank. W grudniu 2011 r. podpisano
umowę w Getin Noble Bank na finansowanie budowy inwestycji.
W ramach przedsprzedaży, do chwili obecnej podpisano 11 umów
przedwstępnych, co stanowi 46% oferty.

Obiekt jest częścią przedsięwzięcia joint venture prowadzonego wraz ze spółką Real Management S.A., która posiada 50%
nominalny udział w Patron Wilanow s.à r.l., celowej spółce joint venture powołanej do realizacji tego przedsięwzięcia. Patron
Wilanow s. à r.l. posiada 100% udziałów w Rezydencje Pałacowa sp. z o.o.
Inwestycja Rezydencje Pałacowa usytuowana jest w pobliżu ul. Pałacowej w Warszawie, przy planowanym przedłużeniu Al.
Rzeczypospolitej, w pobliżu Parku Natolińskiego. Projekt zakłada budowę 48 wysokiej jakości domów mieszkalnych o
łącznej powierzchni użytkowej 11.069 m2 na działkach o łącznej powierzchni 31.150 m2. Domy, o powierzchni około 237 m2,
będą oferowane w standardzie deweloperskim, wraz z dwoma miejscami parkingowymi w garażu podziemnym i ogrodem o
powierzchni około 500 m2.
Projekt architektoniczny zakłada budowę grup liczących po cztery domy, usytuowanych nad wspólnym parkingiem
podziemnym. W celu optymalizacji wykorzystania terenów zielonych i zwiększenia obszaru ogrodu przylegającego do
każdego domu, przez cały kompleks przebiegać będzie centralnie jedna droga. Wzdłuż drogi powstanie 12 zespołów (po 6 z
każdej strony drogi), z których każdy składać się będzie z czterech wolno stojących, trzykondygnacyjnych budynków. W
ramach każdego z zespołów powstanie centralnie usytuowany, otwarty plac przeznaczony pod budowę ścieżek
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bezpośrednio łączących poszczególne zespoły, co umożliwi oddzielenie ruchu pieszego i samochodowego. Układ wnętrza
tych domów oraz teren osiedla został opracowany z myślą o zapewnieniu mieszkańcom jak największej prywatności.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscu zapewniającym dogodne połączenie z centrum miasta oraz z Konstancinem.
Sąsiedztwo wielu terenów zielonych, w tym Parku Natolińskiego, Pałacu Wilanowskiego oraz Ogrodu Botanicznego w
Powsinie, zapewni przyszłym mieszkańcom możliwość aktywnego wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.
Rezydencje Pałacowa jest położona w bliskim sąsiedztwie „Miasteczka Wilanów”, należącym do najdynamiczniej
rozwijających się rejonów Warszawy. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Od czasu nabycia nieruchomości Grupa nabyła wszystkie grunty niezbędne do realizacji obu faz inwestycji, zaprojektowała
przyłącza infrastrukturalne i uzgodniła miejsca przyłączeń z sąsiadami oraz uzyskała pozwolenie na budowę dotyczące
pierwszego etapu inwestycji, w ramach którego powstaną 24 domy (z planowanej łącznej liczby 48). W dniu 19 października
2011 roku Grupa podpisała umowę o Generalne Wykonawstwo Inwestycji z firmą Strabag sp. z o.o. Rozpoczęcie
pierwszego etapu budowy nastąpiło pod koniec 2011 r., a jego ukończenie planowane jest na drugi kwartał 2013 r. W
ramach przedsprzedaży, do dnia sporządzenia Propozycji Nabycia, Grupa podpisała 11 umów przedwstępnych, co stanowi
około 46% oferty. Zakup gruntu finansowany był w Fortis Bank, natomiast w grudniu 2011 r. podpisano umowę na kredyt
budowlany w Getin Noble Bank.
Na dzień 31 grudnia 2011 r. szacunkowa wartość nieruchomości została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na
poziomie 8.471.000 euro (37.415.000 zł).
Proces realizacji inwestycji
Proces realizacji inwestycji obejmuje pięć etapów: (i) identyfikacja okazji inwestycyjnej, (ii) zakup, (iii) projekt koncepcyjny,
(iv) przygotowanie projektu i uzyskiwanie pozwoleń, (v) budowa. Grupa od początku sprawuje kontrolę budżetową i
finansową nad realizowanymi inwestycjami. Szczegółowy budżet opracowuje się już na etapie badania wykonalności
projektu. W celu realizacji powyższych projektów, Grupa równolegle pozyskuje finansowanie, określa grupę docelową
najemców oraz podejmuje działania w celu podpisania przedwstępnych umów najmu dla nieruchomości. Grupa wykorzystuje
przede wszystkim własne zasoby dla pozyskiwania najemców, wyboru odpowiedniego generalnego wykonawcy na
optymalnych warunkach, a także pozyskiwania finansowania kosztów budowy. Budowa każdego z obiektów realizowana jest
przez wykonawców, posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji na rynku krajowym, na
podstawie wysokiej jakości projektów wykorzystujących nowoczesne rozwiązania techniczne, ze szczególnym
uwzględnieniem „zielonych” technologii, o czym może świadczyć m.in. uzyskany w 2011 r. pre-certyfikat LEED (Leadership
in Energy & Environmental Design) na poziomie GOLD dla projektu biurowego Eurocentrum w Warszawie.
Grupa zarządza projektami w budowie w celu zapewnienia terminowej i zgodnej z zakładanym budżetem realizacji. Na
etapie budowy zawiera przedwstępne umowy najmu dla nieruchomości a po jej zakończeniu pozyskuje najemców na
warunkach rynkowych w celu zapewnienia obłożenia pozostałej powierzchni przeznaczonej na wynajem. Grupa finansuje
budowę prowadzonych inwestycji deweloperskich zarówno środkami własnymi jak i kredytami budowlanymi zaciąganymi w
lokalnych i międzynarodowych instytucjach finansowych. Grupa dokonuje oceny poszczególnych dostępnych form
finansowania w oparciu o oferowane warunki finansowe i dotychczasową współpracę z daną instytucją finansową.
Po zakończeniu fazy realizacji projektu Grupa refinansuje dotychczasowe zobowiązania kredytami inwestycyjnymi, aby
zoptymalizować strukturę finansowania, ustabilizować poziom wpływów z najmu i obniżyć koszty finansowe. Grupa dąży do
sprzedaży ukończonych obiektów osiągających stabilne dochody i mających ograniczony potencjał rozwoju, gdy warunki na
rynku sprzyjają takiej sprzedaży, i kiedy zbycie nieruchomości pomaga utrzymać właściwą równowagę w portfelu. Wpływy ze
sprzedaży Grupa przeznacza na finansowanie wkładu własnego w projektach będących w trakcie prac przygotowawczych
lub w trakcie realizacji. Przejściowo, jeśli warunki rynkowe nie pozwalają na sprzedaż na korzystnych warunkach, Grupa
zachowuje własność zrealizowanych projektów czerpiąc dochody z czynszów najmów. W wypadku inwestycji
mieszkaniowych Grupa sprzedaje lokale zarówno przed rozpoczęciem budowy inwestycji, w jej trakcie jak i po jej
zakończeniu.

4.18 Uchwały walnego zgromadzenia Emitenta w przedmiocie zmiany statutu niezarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia
Organy Emitenta nie podjęły żadnych uchwał w przedmiocie zmiany statutu, które na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia
nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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4.19 Wszczęte wobec Emitenta postępowania: upadłościowe, układowe lub likwidacyjne
Wobec Emitenta nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, układowe i likwidacyjne.

4.20 Wszczęte wobec Emitenta postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne
Wobec Emitenta nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne.

4.21 Wszystkie inne postępowania, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową Emitenta
Wobec Emitenta nie toczą się żadne inne postępowania, które mogą mieć wpływ na jego sytuację finansową.

4.22 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy
Obligacji
Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zobowiązań finansowych Grupy Emitenta na dzień 31 marca 2012 r.
według ich struktury zapadalności:
Termin zapadalności
Kredyty bankowe
Pożyczki i obligacje
Zobowiązania leasingowe
Pozostałe zobowiązania
Razem

Poniżej 1 roku
102.096
0
958
10.791
113.845

2 - 3 lata
69.263
41.650
2.023
0
112.936

4 - 5 lat
23.944
0
2.175
0
26.119

Powyżej 5 lat
133.907
0
18.419
0
152.326

Razem
329.210
41.650
23.576
10.791
405.227

Kredyty bankowe
Grupa współpracuje z kilkoma bankami, wszystkie kredyty posiadane przez spółki z Grupy to kredyty inwestycyjne lub
budowlane. Kredyty o terminie zapadalności poniżej 1 roku to głównie kredyty otrzymane na zakup ziemi pod inwestycje
Eurocentrum i Royal Wilanów, które zostaną zrefinansowane kredytami budowlanymi. Na dzień sporządzenia Propozycji
Nabycia Grupa otrzymała pozytywne decyzje kredytowe na finansowanie budowy powyższych inwestycji.
Pożyczki i obligacje
Na dzień 31 marca 2012 r. w pożyczkach Grupa prezentuje przede wszystkim pożyczki, jakie otrzymały spółki z Grupy od JV
Partnerów.
Zważywszy, że w dniu 6 czerwca 2012 r. Grupa nabyła wszystkie obligacje, wierzytelności z tytułu pożyczek oraz pozostałe
35,7% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Art. Norblin od JV Partnera, spółki Verness Computer Technologies
Limited, a na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia Emitent posiada pośrednio 100% udziałów w spółce Art Norblin,
powyższe obligacje i pożyczki, które na dzień 31 marca 2012 r. wynosiły łącznie 39.892 tys. zł będą podlegały wyłączeniu z
kolejnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta (szczegółowy opis transakcji nabycia obligacji,
wierzytelności oraz udziałów w Art Norblin został przedstawiony w punkcie 4.25 niniejszej Propozycji Nabycia „Istotne
zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały
po dacie sprawozdania finansowego zamieszczonego w Propozycji Nabycia, tj. po dniu 31 grudnia 2011 r.”).
Zobowiązania leasingowe
Przedmiotem leasingu finansowego są budynki i budowle, użytkowane w Spółce Orland Investments Sp. z o.o., których
wartość godziwa na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 47.346 tys. zł. Umowa leasingu podpisana jest z Fortis Lease Polska
Sp. z o. o. Wartość początkowa leasingu wynosiła 6.000 tys. euro. Wartość zobowiązania na dzień 31 marca 2011 r.
wynosiła 25.265 tys. zł. Finansujący zobowiązał się w umowie do sprzedaży przedmiotu leasingu Korzystającemu po upływie
okresu umowy.
Pozostałe zobowiązania
W pozostałych zobowiązaniach Grupa prezentuje zaliczki otrzymane na poczet wstępnej umowy sprzedaży nieruchomości
Radom „Vis a Vis” zawartej pomiędzy spółką Marcel Investments sp. z o.o., podmiotem zależnym od Emitenta, a BRE
Leasing sp. z o.o.

CAPITAL PARK S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii A

56

4.23 Zobowiązania pozabilansowe Emitenta
Na dzień sporządzenia niniejszej Propozycji Nabycia spółka Capital Park S.A. posiada następujące zobowiązania
pozabilansowe:
Na mocy ramowej umowy pożyczki z dnia 22 sierpnia 2011 r. spółka Capital Park S.A. zobowiązała się do udzielenia
pożyczki spółce zależnej Capital Park Gdańsk sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 14.500 tys. zł w okresie do dnia 30 września
2014 r. Pożyczka podlega oprocentowaniu według stawki 8% w stosunku rocznym. Do dnia sporządzenia niniejszej
Propozycji Nabycia spółka Capital Park S.A. wypłaciła spółce Capital Park Gdańsk sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 685 tys. zł.
Na mocy ramowej umowy pożyczki z dnia 22 sierpnia 2011 r., zmienionej aneksem z dnia 17 stycznia 2012 r., spółka Capital
Park S.A. zobowiązała się do udzielenia pożyczki spółce zależnej Marcel Investments sp. z o.o. do maksymalnej kwoty
3.500 tys. zł w okresie do dnia 30 września 2014 r. Pożyczka podlega oprocentowaniu według stawki 8% w stosunku
rocznym. Do dnia sporządzenia niniejszej Propozycji Nabycia spółka Capital Park S.A. wypłaciła spółce Marcel Investments
sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 881 tys. zł. Powyższa pożyczka została skonwertowana na kapitał zakładowy w spółce Marcel
Investments sp. z o.o. w dniu 27 kwietnia 2012 roku. Szczegółowy opis zdarzenia został przedstawiony w punkcie 4.24
niniejszej Propozycji Nabycia („Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne
informacje istotne dla ich oceny, które powstały po dacie sprawozdania finansowego zamieszczonego w Propozycji Nabycia,
tj. po dniu [31 grudnia 2011 r.]).
Na mocy ramowej umowy pożyczki z dnia 22 sierpnia 2011 r., spółka Capital Park S.A. zobowiązała się do udzielenia
pożyczki spółce zależnej Sapia Investments sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 1.000 tys. zł w okresie do dnia 30 września
2014 r. Pożyczka podlega oprocentowaniu według stawki 8% w stosunku rocznym. Do dnia sporządzenia niniejszej
Propozycji Nabycia spółka Capital Park S.A. wypłaciła spółce Sapia Investments sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 417 tys. zł.
Na mocy ramowej umowy pożyczki z dnia 22 sierpnia 2011 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 23 lutego 2012 roku oraz
aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2012 roku, spółka Capital Park S.A. zobowiązała się do udzielenia pożyczki spółce zależnej
Diamante Investments sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 3.700 tys. zł w okresie do dnia 30 września 2014 r. Pożyczka
podlega oprocentowaniu według stawki 8% w stosunku rocznym. Do dnia sporządzenia niniejszej Propozycji Nabycia spółka
Capital Park S.A. wypłaciła spółce Diamante Investments sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 2.622 tys. zł.
Na mocy ramowej umowy pożyczki z dnia 22 sierpnia 2011 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 4 czerwca 2012 roku, spółka
Capital Park S.A. zobowiązała się do udzielenia pożyczki spółce zależnej Dakota Investments sp. z o.o. do maksymalnej
kwoty 13.280 tys. zł w okresie do dnia 30 września 2014 r. Pożyczka podlega oprocentowaniu według stawki 8% w stosunku
rocznym. Do dnia sporządzenia niniejszej Propozycji Nabycia spółka Capital Park S.A. wypłaciła spółce Dakota Investments
sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 13.280 tys. zł.
Na mocy ramowej umowy pożyczki z dnia 27 października 2011 r. spółka Capital Park S.A. zobowiązała się do udzielenia
pożyczki spółce zależnej CP Management sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 9.600 tys. zł w okresie do dnia 30 września
2014 r. Pożyczka podlega oprocentowaniu według stawki 8% w stosunku rocznym. Do dnia sporządzenia niniejszej
Propozycji Nabycia spółka Capital Park S.A. wypłaciła spółce CP Management sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 1.317 tys. zł.
Na mocy umowy z dnia 6 kwietnia 2011 zmienionej aneksem z dnia 3 listopada 2011 r. spółka Capital Park S.A. zobowiązała
się do udzielenia pożyczki spółce zależnej Patron Wilanow s.à r.l. wypłacanej w transzach do maksymalnej kwoty 20.500 tys.
zł w okresie do dnia 21 października 2012 r. z możliwością automatycznego wydłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy.
Pożyczka podlega oprocentowaniu według stawki 6 % w stosunku rocznym. Do dnia sporządzenia niniejszej Propozycji
Nabycia spółka Capital Park S.A. wypłaciła spółce Patron Wilanow s.à r.l. pożyczkę w kwocie 17.121 tys. zł.
Na mocy ramowej umowy pożyczki z dnia 18 listopada 2011 r. spółka Capital Park S.A. zobowiązała się do udzielenia
pożyczki spółce zależnej Capital Park Kraków sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 1.000 tys. zł w okresie do dnia 18 listopada
2014 r. Pożyczka podlega oprocentowaniu według stawki 8% w stosunku rocznym. Do dnia sporządzenia niniejszej
Propozycji Nabycia spółka Capital Park S.A. wypłaciła spółce Capital Park Kraków sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 480 tys. zł.
Na mocy ramowej umowy pożyczki z dnia 21 listopada 2011 r. spółka Capital Park S.A. zobowiązała się do udzielenia
pożyczki spółce zależnej Sander Investments sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 500 tys. zł w okresie do dnia 21 listopada
2014 r. Pożyczka podlega oprocentowaniu według stawki 8% w stosunku rocznym. Do dnia sporządzenia niniejszej
Propozycji Nabycia spółka Capital Park S.A. wypłaciła spółce Sander Investments sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 248 tys. zł.
Na mocy ramowej umowy pożyczki z dnia 12 grudnia 2011 r. spółka Capital Park S.A. zobowiązała się do udzielenia
pożyczki spółce zależnej Emily Investments sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 100 tys. zł w okresie do dnia 12 grudnia 2014 r.
Do dnia sporządzenia niniejszej Propozycji Nabycia spółka Capital Park S.A. wypłaciła spółce pożyczkę w kwocie 25 tys. zł.
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Na mocy ramowej umowy pożyczki z dnia 12 grudnia 2011 r. spółka Capital Park S.A. zobowiązała się do udzielenia
pożyczki spółce zależnej CP Property sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 100 tys. zł w okresie do dnia 12 grudnia 2014 r.
Pożyczka podlega oprocentowaniu według stawki 8% w stosunku rocznym. Do dnia sporządzenia niniejszej Propozycji
Nabycia spółka Capital Park S.A. wypłaciła spółce CP Property sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 25 tys. zł.
Na mocy ramowej umowy pożyczki z dnia 12 grudnia 2011 r. spółka Capital Park S.A. zobowiązała się do udzielenia
pożyczki spółce zależnej Felipe Investments sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 150 tys. zł w okresie do dnia 12 grudnia 2014
r. Pożyczka podlega oprocentowaniu według stawki 8% w stosunku rocznym. Do dnia sporządzenia niniejszej Propozycji
Nabycia spółka Capital Park S.A. wypłaciła spółce Felipe Investments sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 20 tys. zł.
Na mocy ramowej umowy pożyczki z dnia 12 grudnia 2011 r. spółka Capital Park S.A. zobowiązała się do udzielenia
pożyczki spółce zależnej Marlene Investments sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 950 tys. zł w okresie do dnia 12 grudnia
2014 r. Pożyczka podlega oprocentowaniu według stawki 8% w stosunku rocznym. Do dnia sporządzenia niniejszej
Propozycji Nabycia spółka Capital Park S.A. wypłaciła spółce Marlene Investments sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 450 tys. zł.
Na mocy ramowej umowy pożyczki z dnia 12 grudnia 2011 r. spółka Capital Park S.A. zobowiązała się do udzielenia
pożyczki spółce zależnej Alferno Investments sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 1.000 tys. zł w okresie do dnia 12 grudnia
2014 r. Pożyczka podlega oprocentowaniu według stawki 8% w stosunku rocznym. Do dnia sporządzenia niniejszej
Propozycji Nabycia spółka Capital Park S.A. wypłaciła spółce Alferno Investments sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 185 tys. zł.

4.24 Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej
za okres objętysprawozdaniem finansowym zamiesczonym w Propozycji Nabycia.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszej Propozycji Nabycia, do nietypowych
okoliczności lub zdarzeń mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta zaliczyć można następujące
zdarzenia:
Podwyższenie kapitału zakładowego spółek z Grupy Emitenta
W kwietniu i maju 2011 roku w spółkach celowych należących do Grupy Capital Park, dokonano konwersji pożyczek
otrzymanych od udziałowców, tj. CP Realty II s.à r.l. oraz CP Realty (Gdańsk) s.à r.l. w łącznej kwocie 268.285.000 zł na
kapitał spółek. W wyniku konwersji kapitały zakładowe spółek zostały podwyższone o kwotę 26.825.500 zł, natomiast
nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów w łącznej kwocie 241.456.500 zł została przelana do kapitałów zapasowych.
Sporządzenie wyceny wkładu niepieniężnego wnoszonego na pokrycie kapitału zakładowego
W czerwcu 2011 r. w celu określenia wartości rynkowej udziałów spółek, które stanowiły przedmiot wkładu niepieniężnego, w
zamian za który CP Realty II s.à r.l. oraz CP Realty (Gdansk) s.à r.l. objęły akcje Capital Park S.A., dokonano wyceny
wartości udziałów spółek Grupy Capital Park. Wycena udziałów została sporządzona metodą skorygowanych aktywów netto,
polegającą na ustaleniu wartości w kwocie rynkowej wartości kapitałów własnych (w oparciu o zbadane przez biegłego
rewidenta sprawozdania finansowe wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na podstawie wykonanych przez rzeczoznawców
majątkowych operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność wycenianych spółek). W wyniku sporządzonej
wyceny, udziały w spółkach należących do CP Realty II s.à r.l. zostały wycenione w kwocie 619.258.806 zł natomiast udziały
w spółkach należących do CP Realty (Gdansk) s.à r.l. zostały wycenione w kwocie 75.618.147 zł. Wycena wkładu
niepieniężnego została zbadana przez biegłego rewidenta.
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta
W dniu 28 lipca 2011 r., na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, dokonano podwyższenia
kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 100.000,00 złotych do kwoty 74.558.541,00 złotych w drodze emisji 74.458.541 akcji
imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz cenie emisyjnej 10,00 zł każda. Akcje te zostały objęte
przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, tj. CP Realty II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz CP Realty (Gdansk) S.à
r.l. z siedzibą w Luksemburgu, w drodze subskrypcji prywatnej, w zamian za wkład pieniężny w łącznej kwocie
49.708.470,00 zł oraz wkład niepieniężny o łącznej wartości 694.876.940,00 zł, którego przedmiotem były udziały w kapitale
zakładowym 33 spółek celowych (udziały zostały wycenione w wartości godziwej, o czym mowa w poprzednim punkcie).
Łączna nadwyżka ponad wartość nominalną objętych akcji (agio) w wysokości 670.126.869,00 zł została przekazana na
powiększenie kapitału zapasowego. Na podstawie art. 312 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd odstąpił od
badania wkładów niepieniężnych przez biegłego rewidenta z uwagi na fakt, że biegły rewident wydał opinię na temat ich
wartości godziwej na dzień przypadający nie wcześniej niż na sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu, tj. na dzień 30
kwietnia 2011 r., o czym mowa wyżej. Na dzień niniejszej Propozycji Nabycia kapitał zakładowy został w całości opłacony
przez akcjonariuszy.
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Według najlepszej wiedzy Emitenta, w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszej Propozycji
Nabycia, poza powyżej wymienionymi zdarzeniami, nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na
wyniki z działalności gospodarczej Emitenta.

4.25 Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne
informacje istotne dla ich oceny, które powstały po dacie sprawozdania finansowego
zamieszczonego w Propozycji Nabycia, tj. po dniu 31 grudnia 2011 r.
Do istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Grupy Emitenta, które powstały po dacie bilansu, tj. po
dniu 31 grudnia 2011 r., zaliczyć można następujące zdarzenia:
W dniu 25 stycznia 2012 r. spółka Diamante Investments Sp. z o.o., podmiot zależny od Emitenta, podpisała aneks nr 3 do
umowy o wielocelowy kredyt budowlany w transzach zawartej w dniu dnia 26 marca 2008 r. (na dzień 31 grudnia 2011 r.
saldo kredytu wynosi 19.377 tys. zł), na mocy którego przedłużeniu ulega termin spłaty kredytu do dnia 31 sierpnia 2012 r.
W dniu 6 lutego 2011 r. spółka Sander Investments sp. z o.o., podmiot zależny od Emitenta, podpisała z bankiem Pekao
Bank Hipoteczny S.A. aneks zmieniający okres spłaty kredytu budowlanego w kwocie 5.100 tys. zł na 48 miesięcy.
Powyższa umowa kredytowa dotyczy finansowania kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul.
Krasińskiego 23.
W dniu 13 lutego 2012 r. spółka Patron Wilanów S.à r.l., podmiot współkontrolowany przez Emitenta, nabyła od spółki Real
Management Sp. z o.o. (partnera joint-venture w spółce celowej Rezydencje Pałacowa sp. z o.o.) 100% udziałów w kapitale
zakładowym spółki RM1 Sp. z o.o. za cenę brutto 5 tys. zł.
W dniu 15 lutego 2012 spółka CP Management Sp. z o.o., podmiot zależny od Emitenta, sprzedała prawo do użytkowania
wieczystego działki gruntu nr 84 o powierzchni 249 m2 położonej przy ul. Rynek 2 we Fromborku wraz z prawem własności
do budynku niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 146 m2, znajdującego się na tej działce, dla którego Sąd Rejonowy w
Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00014108/8. Sprzedaż jest kontynuacją strategii
przyjętej przez Grupę.
W dniu 20 lutego 2012 r. w spółce Sander Investments Sp. z o.o., podmiocie zależnym od Emitenta, uruchomiono drugą
transzę kredytu w wysokości 718 tys. zł na podstawie umowy kredytowej podpisanej 30 czerwca 2010 r. z Pekao Bank
Hipoteczny S.A.
W dniu 29 lutego 2012 r. spółka Dakota Investments sp. z o.o., podmiot zależny od Emitenta, zawarła umowę najmu ze
spółką Tebodin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez spółkę Tebodin Poland sp.
z o.o. powierzchni biurowej wynoszącej 1.979 m2 zlokalizowanej w Kompleksie Biurowym Eurocentrum przy Al.
Jerozolimskich 124/138 w Warszawie. Okres trwania umowy wynosi 5 lat.
W dniu 5 marca 2012 r. spółka Capital Park S.A. zawarła z Domem Maklerskim Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie
umowę o oferowanie papierów wartościowych oraz ich wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek Catalyst
prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Bondspot S.A.
W dniu 9 marca 2012 r. Dakota Investments Sp. z o.o., podmiot zależny od Emitenta, zawarła z firmą ERBUD S.A. z
siedzibą w Warszawie warunkową umowę o Generalne Wykonawstwo Inwestycji „Eurocentrum”, zlokalizowanej w
Warszawie w Al. Jerozolimskich 124/136, na kwotę 80.936 tys. euro netto. Warunkiem realizacji powyższej umowy jest
złożenie przez Inwestora (Dakota Investments Sp. z o.o.) pisemnego polecenia rozpoczęcia budowy, nie później niż do dnia
30 czerwca 2012 r. Dla wartości kontraktu, fakturowanego w łącznej kwocie 50.528 tys. euro, strony uzgodniły stały kurs
rozliczeniowy 4,16 PLN/EUR. Na podstawie zawartej umowy Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót polegających na
generalnym wykonaniu budowy 15-kondygnacyjnego budynku biurowego klasy A o powierzchni wynajmu ok. 69.961 m 2,
obejmujących m.in. prac przygotowawcze na terenie budowy, realizację inwestycji, koordynację robót realizowanych przez
podwykonawców, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Prace budowlane prowadzone będą
w ramach dwóch faz. Faza I inwestycji obejmuje (i) kompleksową realizację części podziemnej dla budynku: istniejącego
Alpha oraz realizowanych w ramach powyższej umowy: Beta, Gamma, Delta, (ii) etap I – realizację budynku 15kondygnacyjnego pod nazwą Beta o powierzchni całkowitej 23.588,24 m2, (iii) etap II – realizację budynku 15kondygnacyjnego pod nazwą Gamma o powierzchni całkowitej 26.632,74 m 2 oraz (iv) kompleksową realizację infrastruktury
technicznej wewnętrznej w części podziemnej i zewnętrznej dla całego obiektu. Faza II inwestycji obejmuje etap III –
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realizację budynku 15-kondygnacyjnego pod nazwą Delta o powierzchni całkowitej 31.686,79 m 2. Rozpoczęcie budowy
inwestycji ma się rozpocząć najpóźniej do końca czerwca 2012 r. Ukończenie Fazy I ma nastąpić w ciągu 101 tygodni od
dnia wejścia w życie powyższej umowy, natomiast ukończenia Fazy II ma nastąpić najpóźniej w ciągu 97 tygodni od dnia
złożenia przez Inwestora polecenia rozpoczęcia Fazy II.
W dniu 9 marca 2012 r. spółka RM1 Sp. z o.o., podmiot współkontrolowany przez Emitenta, zawarła z BNP Paribas Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt nieodnawialny w kwocie 1.030 tys. euro, o zmiennym oprocentowaniu,
z terminem spłaty do dnia 30 grudnia 2013 r. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie zakupu dwóch działek położonych w
Warszawie, dzielnica Wilanów.
W dniu 12 marca 2012 r. spółka Patron Wilanow s.à r l., podmiot współkontrolowany przez Emitenta, na mocy ramowej
umowy pożyczki zobowiązała się do udzielenia spółce RM1 sp. z o.o. pożyczki do maksymalnej kwoty 8.000 tys. zł w okresie
do dnia 21 października 2012 r. w celu zapewnienia Pożyczkobiorcy finansowania na potrzeby pozyskania i realizacji
projektu Pałacowa Wilanów w Warszawie. Pożyczka podlega oprocentowaniu według stawki 6,25% w stosunku rocznym.
W dniu 13 marca 2012 r. spółka Rezydencje Pałacowa Sp. z o.o., podmiot współkontrolowany przez Emitenta, na podstawie
uchwały nr 1 podjętej w dniu 27 lutego 2012 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej spółki, sprzedała prawo
własności do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Koło Drogi w dzielnicy Wilanów, składającej się z
dwóch działek ewidencyjnych o nr 17 i 18, za łączną cenę netto 9.542 tys. zł. Na podstawie powyższego aktu notarialnego
spółka RM1 Sp. z o.o. ustanowiła na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na nieruchomości
stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 17 oraz o nr ewidencyjnym 18, hipotekę łączną umowną do kwoty 1.750 tys.
euro w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wraz z odsetkami, wynikającej z kredytu udzielonego na
podstawie Umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 9 marca 2012 r.
W dniu 14 marca 2012 spółka Capital Park Kraków sp. z o.o., podmiot zależny od Emitenta, otrzymała prawomocną
decyzję od wojewody małopolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na budowę
wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Stachowicza.
W dniu 20 marca 2012 r. spółka Dakota Investments sp. z o.o., podmiot zależny od Emitenta, zawarła warunkową umowę
najmu ze spółką Qumak-Sekom S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez spółkę Qumak-Sekom
S.A. powierzchni biurowej wynoszącej 2.383 m2 zlokalizowanej w Kompleksie Biurowym Eurocentrum przy
Al. Jerozolimskich 124/138 w Warszawie. Okres trwania umowy wynosi 7 lat. Jednocześni Dakota Investments sp. z o.o. i
Hazel Investments sp. z o.o., podmioty zależne od Emitenta, zawarły ze spółką Qumak-Sekom S.A. warunkową umowę
ogólną dotyczącą współpracy przy realizacji biurowców Eurocentrum i Royal Wilanów, na podstawie której spółki zamierzają
zlecić Qumak-Sekom S.A. prace polegające m.in. na wykonaniu automatyki BMS, urządzeń i instalacji teletechnicznych,
instalacji i urządzen elektrycznych w tym niskoprądowych, instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP.
W dniu 24 kwietnia 2012 r., spółka Dakota Investments sp. z o.o., podmiot zależny od Emitenta, podpisała z bankiem PKO
S.A., aneks nr 4 do umowy kredytowej zawartej dnia 6 marca 2007 r. dotyczący finansowania nieruchomości Eurocentrum
Alpha położonej przy Al. Jerozolimskich 124/138 w Warszawie, na mocy którego przedłużony został termin spłaty kredytu:
a)

do dnia 31 grudnia 2012 roku, dla kredytu w wysokości 8.800 tys. zł, który ma być spłacony z pierwszej transzy
nowej umowy kredytu na budowę Eurocentrum Beta&Gamma,

b)

do dnia 30 września 2014 roku, dla pozostałej kwoty kredytu w wysokości 5.646 tys. zł, przy czym warunkiem
wydłużenia terminu jest podpisanie nowej umowy kredytowej na budowę Eurocentrum Beta&Gamma.

W wyniku podpisanego aneksu spółka Dakota Investments zawarła transakcję IRS zabezpieczającą 50% kwoty kredytu
inwestycyjnego dotyczącego budynku Alpha na okres 5 lat oraz zmianie uległa marża banku na 3,65%.
W dniu 27 kwietnia 2012 r. na mocy Aktu Notarialnego (Rep. A Nr. 5814/2012) podwyższony został kapitał zakładowy w
spółce Marcel Investments sp. z o.o., podmiocie zależnym od Emitenta, z kwoty 1.028.500,00 zł do kwoty 1.120.500,00 zł, to
jest o kwotę 92.000,00 zł, poprzez ustanowienie 184 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej
500,00 zł każdy, które objęte zostały przez spółkę Capital Park S.A. i pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci
nieprzedawnionych wierzytelności pieniężnych wraz z odsetkami przysługujących Spółce. Podwyższenie kapitału zostało
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 maja 2012 r.
W dniu 30 kwietnia 2012 r., spółka Silverado Investments sp. z o.o., podmiot zależny od Emitenta, sprzedała prawo
własności nieruchomości składającej się lokalu niemieszkalnego położynych w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 12 o łącznej
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powierzchni użytkowej 153,72 m2 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 154/1081 w prawie własności
nieruchomości wspólnej i częściach wspólnych budynku i innych urządzeń za łączną cenę 2.200 tys. zł brutto.
W dniu 4 czerwca 2012 r., spółka Capital Park S.A. (Cesjonariusz) zawarła z Makai Investments sp. z o.o. (Cedent), spółką
zależną od Emitenta, umowę przelewu wierzytelności pieniężnych przysługujących Cedentowi z tytułu umowy pożyczki
zawartej pomiędzy Cedentem a spółką Dakota Investments sp. z o.o., podmiotem zależnym od Emitenta, w dniu 5 maja
2009 roku w kwocie 628 tys. EUR, której wartość wraz z odsetkami pozostałymi do spłaty na dzień 4 czerwca 2012 r.
wynosiła 3.557 tys. zł. Zapłata za przelew wierzytelności ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 r.
W dniu 6 czerwca 2012 r., spółka CP Development s.à r.l. („CP Development”), podmiot zależny od Emitenta, zawarła ze
spółką East Management Polska sp. z o.o. („EMP”), przyrzeczoną umowę nabycia udziałów i wierzytelności, na mocy której
CP Development nabyła od EMP:
a)

357 udziałów w spółce Art Norblin sp. z o.o. („Art. Norblin„) o wartości nominalnej 50 zł każdy i o łącznej wartości
nominalnej 17.850 zł, stanowiących pozostałe 35,7% udziałów w kapitale zakładowym Art Norblin,

b)

4.676 niezabezpieczonych obligacji wyemitowanych przez Art. Norblin o łącznej wartości nominalnej 28.320,5 tys.
zł wraz ze wszystkimi należnymi do nich odsetkami,

c)

wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych Art. Norblin w łącznej kwocie głównej wynoszącej 3.313 tys. zł wraz
ze wszystkimi należnymi do nich odsetkami,

za łączną cenę nabycia w wysokości 71.000 tys. zł
W dniu 14 czerwca 2012 r. spółka Capital Park S.A. (Emitent) zawarła z jej akcjonariuszem, tj. CP Realty II s.à r.l. umowę,
na mocy której CP Realty II s.à r.l. udzieliła Emitentowi pożyczki do kwoty 72.000 tys. zł. W ramach powyższej pożyczki, w
dniu 29 maja 2012 r. została wypłacona Emitentowi transza w kwocie 71.100 tys. zł celem sfinansowania transakcji nabycia
obligacji, wierzytelności oraz udziałów w kapitale zakładowym Art Norblin sp. z o.o., spółce zależnej od Emitenta. Pożyczka
oprocentowana jest stawką 20% w stosunku rocznym i będzie podlegała spłacie do dnia 30 listopada 2015 roku. Powyższa
pożyczka jest niezabezpieczona. Pożyczka podporządkowana jest płatnościom z tytułu obligacji.
Według najlepszej wiedzy Emitenta, poza wyżej wymienionymi zdarzeniami, które powstały po dacie sprawozdania
finansowego zamieszczonego w Propozycji Nabycia, nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i
finansowej Emitenta.
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5.

CZYNNIKI RYZYKA

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji potencjalni inwestorzy powinni dokładnie
przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne informacje zawarte w niniejszej Propozycji Nabycia. Każde z
omówionych poniżej ryzyk może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta i
jego Grupy Kapitałowej, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę Obligacji lub prawa Obligatariuszy wynikające z
Obligacji, w wyniku czego mogą oni stracić część lub całość zainwestowanych środków.
Inwestorzy powinni mieć świadomość, że ryzyka przedstawione poniżej mogą nie być jedynymi ryzykami, na jakie narażone
są Emitent i Grupa. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które zdaniem Spółki nie są obecnie istotne lub których
Spółka, na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia, nie zidentyfikowała, a które mogą wywołać skutki, o których mowa
powyżej.

5.1
5.1.1.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem makroekonomicznym i prawnym oraz konkurencją
Działalność Grupy podlegała wpływom globalnego kryzysu finansowego i może podlegać dalszym
wpływom w przypadku, gdyby nastąpiło pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce

Globalny kryzys na rynkach finansowych miał wpływ na sytuację wielu instytucji finansowych, w licznych przypadkach
konieczna była interwencja rządów na rynkach kapitałowych w niespotykanej do tej pory skali. Skutkiem tych perturbacji było
znaczące ograniczenie dostępności finansowania bankowego dla przedsiębiorców, wzrost oprocentowania kredytów
bankowych, a także zmniejszenie wydatków konsumenckich, w wielu przypadkach powodujące złożenie przez najemców
wniosków dotyczących czasowych lub stałych obniżek czynszu. Te wszystkie czynniki miały wpływ na rynek nieruchomości i
obserwowane na tym rynku spadki wartości nieruchomości.
Kryzys na rynkach finansowych spowolnił tempo rozwoju gospodarczego w wielu krajach na świecie, także w Polsce, gdzie
Grupa prowadzi swoją działalność. Skutkiem spowolnienia gospodarczego w Polsce było również ograniczenie popytu na
nieruchomości, co istotnie wpłynęło na zdolność Grupy do sprzedaży lub wynajmu powierzchni w ukończonych obiektach
przy zachowaniu oczekiwanych stóp kapitalizacji („yield”) i zwrotów na kapitale.
Ograniczenie popytu na nieruchomości powodujące z jednej strony, spadek dynamiki sprzedaży, a z drugiej wzrost
wskaźnika powierzchni niewynajętych oraz spadek czynszów uzyskiwanych z wynajmowanych nieruchomości, miało istotny
wpływ na wyniki działalności Grupy.
Pogorszenie ogólnych warunków gospodarczych oraz sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce może negatywnie wpłynąć
na gotowość i zdolność klientów do pozyskania finansowania i nabycia lub najmu nieruchomości. Gdyby nastąpił taki spadek
popytu, Grupa może być zmuszona do sprzedaży lub wynajęcia swoich obiektów ze stratą lub może nie mieć możliwości
sprzedaży lub wynajęcia swoich obiektów w ogóle. Skutkiem potencjalnego pogorszenia ogólnych warunków gospodarczych
i sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce może być także spadek wartości rynkowej nieruchomości Grupy. Kryzys na
rynkach finansowych może również wywrzeć negatywny wpływ na działalność Grupy w inny sposób – przykładowo
spowodować upadłość najemców lub instytucji finansowych zapewniających finansowanie. Każde z tych zdarzeń może
wywrzeć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy.
5.1.2.

Cykliczność rynku nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości jest rynkiem cyklicznym. W konsekwencji liczba projektów ukończonych przez Grupę, była różna w
poszczególnych latach, w zależności od – między innymi – ogólnych czynników makroekonomicznych, zmian
demograficznych dotyczących określonych obszarów miejskich, dostępności finansowania oraz cen rynkowych istniejących i
nowych projektów. Co do zasady, rosnący popyt przyczynia się do wzrostu oczekiwań co do realizowanego zysku oraz
większej liczby nowych projektów. Ze względu na znaczny czas pomiędzy podjęciem decyzji o rozpoczęciu budowy projektu
a terminem jego faktycznej realizacji, częściowo wynikającym z długotrwałej procedury pozyskiwania wymaganych zezwoleń
administracji publicznej oraz czasu budowy, istnieje ryzyko, że z chwilą zakończenia projektu rynek będzie nasycony, a
inwestor nie będzie mógł sprzedać projektu bez weryfikacji oczekiwanych poziomów zysku. Po okresie poprawy koniunktury
na rynku przeważnie następuje pogorszenie koniunktury, a inwestorzy są zniechęcani do rozpoczynania nowych projektów z
powodu spadku potencjalnych zysków. Wspomniane pogorszenie koniunktury może wywrzeć istotny negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy.

CAPITAL PARK S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii A

62

5.1.3.

Wycena nieruchomości Grupy jest z natury niepewna i może być niedokładna, a ponadto wyceny
podlegają wahaniom

Wycena nieruchomości jest z natury subiektywna i niepewna ponieważ dokonywana jest na podstawie założeń, które mogą
okazać się nieprawidłowe. Nie ma pewności, że wyceny obecnych i przyszłych nieruchomości Grupy będą odzwierciedlały
faktyczne ceny ich sprzedaży (nawet jeżeli sprzedaż nastąpi wkrótce po dacie stosownej wyceny) ani że zostanie osiągnięty
szacowany zysk i zrealizowany zostanie zakładany roczny przychód z wynajmu nieruchomości. Prognozy mogą okazać się
nieprawidłowe z powodu ograniczonej ilości oraz jakości publicznie dostępnych danych i badań dotyczących Polski w
porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wycenę, w szczególności projektów
planowanych, są koszty budowy, szacowane przez Grupę i określane na podstawie aktualnych cen oraz prognozowanych
kosztów budowy w przyszłości. Faktyczne koszty mogą okazać się odmienne. Nieprawidłowe wyceny nieruchomości Grupy
oraz wahania wycen mogą wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności
Grupy.
Ponadto spadek wartości nieruchomości stanowiących aktywa Grupy może zarówno negatywnie wpłynąć na współczynnik
wartości kredytu do wartości nieruchomości (tzw. loan-to-value ratio – LTV), pogarszając zdolność Grupy do pozyskania i
obsługi jej finansowania bankowego, jak również spowodować konieczność ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. W
przeszłości Grupa była już zmuszona do wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego na realizację jednego ze swoich
projektów, ze względu na spadek wyceny nieruchomości, której ten projekt dotyczył, w wyniku nieprzedłużenia umowy najmu
przez kluczowego najemcę.
Każde z tych zdarzeń może wywrzeć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności
Grupy.
5.1.4.

Grupa konkuruje na rynku z innymi podmiotami działającymi w sektorze nieruchomości

Grupa konkuruje na rynku z innymi podmiotami inwestującymi w nieruchomości i deweloperami. Konkurencja na rynku
może, między innymi, doprowadzić do wzrostu cen gruntów lub kosztów realizacji pozyskanych projektów. Zadowalający
rozwój i rentowność Grupy zależy, między innymi, od zdolności nabycia atrakcyjnych gruntów po konkurencyjnych cenach
oraz efektywnego wykorzystania możliwości ich zabudowy. Proces zakupu gruntów przeznaczonych pod zabudowę może
być trudny z takich przyczyn jak: konkurencja na rynku nieruchomości, powolny proces uzyskiwania zezwoleń, brak
lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczona podaż gruntu z odpowiednią infrastrukturą. W
przypadku pozyskania odpowiedniego gruntu, wiele czynników zewnętrznych, np. konkurencyjny projekt w tym samym
rejonie, może negatywnie wpłynąć na przydatność danej lokalizacji. W przypadku wystąpienia takiego negatywnego wpływu
czynników zewnętrznych na daną lokalizację możliwe jest opóźnienie lub zaniechanie realizacji danego projektu. W
skrajnych przypadkach Grupa nie będzie mogła wykorzystać pozyskanego gruntu na cele alternatywnego projektu lub go
sprzedać. Grupa konkuruje z innymi deweloperami w zakresie zakupów gruntów, identyfikowanych na potrzeby realizacji
projektów budowlanych. W przeszłości Grupa spotkała się z sytuacjami, w których konkurenci zaoferowali bardziej
atrakcyjną cenę za daną nieruchomość, przez co nabycie takiej nieruchomości przez Grupę nie zakończyło się
powodzeniem, a Grupa utraciła korzystne możliwości inwestycyjne. Niepowodzenie realizacji jakichkolwiek projektów Grupy
z przyczyn opisanych powyżej może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności
Grupy.
5.1.5.

Działalność Grupy charakteryzuje się znacznymi potrzebami kapitałowymi, a Grupa może nie pozyskać
dodatkowego finansowania na korzystnych warunkach, w odpowiednim czasie lub w ogóle

Działalność Grupy jest kapitałochłonna, a Grupa ponosi znaczące wydatki wstępne na zakup nieruchomości oraz pokrycie
kosztów infrastrukturalnych, budowlanych i projektowych. Tym samym Grupa potrzebuje znaczących kwot pieniężnych oraz
finansowania przez banki, aby kontynuować i rozwijać swoją działalność. Potrzeby kapitałowe Grupy zależą od wielu
czynników, w szczególności od warunków rynkowych, które są poza kontrolą Grupy. Jeżeli parametry pozyskania
niezbędnego Grupie kapitału będą znacząco odbiegały od obecnie zakładanych, konieczne może być pozyskanie przez
Grupę dodatkowego finansowania. W przypadku wystąpienia trudności z pozyskaniem takiego dodatkowego finansowania,
skala rozwoju Grupy oraz tempo osiągania przez nią określonych celów strategicznych może różnić się od pierwotnie
zakładanej. Nie jest pewne, czy Grupa będzie zdolna do pozyskania wymaganego finansowania, jeżeli zajdzie taka
konieczność, ani czy środki finansowe zostaną uzyskane na warunkach korzystnych dla Grupy.
Ponadto umowy kredytów deweloperskich generalnie umożliwiają wykorzystanie środków z kredytów po osiągnięciu z góry
ustalonych etapów realizacji budowy, wynajęciu określonych powierzchni lub sprzedaży określonej liczby mieszkań. Jeżeli
Grupa nie osiągnie zakładanych celów, dostępność środków z kredytu może być opóźniona i spowodować dalsze
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opóźnienia harmonogramu realizacji budowy. Ograniczenia dostępu do źródeł finansowania zewnętrznego, jego opóźnienia,
jak również warunki finansowania odbiegające od zakładanych mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, wyniki i perspektywy rozwoju Grupy.
5.1.6.

Jeżeli wymagane prawem decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę lub inne wymagane
zgody nie zostaną uzyskane w terminie lub w ogóle, może to opóźnić lub uniemożliwić realizację
niektórych projektów Grupy

Grupa nie może zagwarantować, że jakiekolwiek pozwolenia, zgody lub decyzje wymagane od podmiotów administracji
publicznej w związku z istniejącymi lub nowymi projektami deweloperskimi zostaną uzyskane w terminie lub - co jest mniej
prawdopodobne - że zostaną uzyskane w ogóle ani że posiadane obecnie lub nabyte w przyszłości pozwolenia, zgody lub
decyzje nie zostaną cofnięte. Przykładowo, Grupa, podobnie jak inni polscy inwestorzy dokonuje okresowych zakupów
gruntów o przeznaczeniu innym niż komercyjne. Wszelka zabudowa takich nieruchomości w celach komercyjnych wymaga
albo nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego („MPZP”), albo decyzji o warunkach zabudowy.
Przyjęcie zmienionego MPZP albo wydanie korzystnego pozwolenia na budowę jest niepewne. Grupa miała już bowiem
trudności przy wprowadzaniu zmian do MPZP, jak również przy uzyskiwaniu wspomnianych decyzji. Dodatkowo organizacje
społeczne i organizacje zajmujące się ochroną środowiska, a także właściciele nieruchomości graniczących oraz okoliczni
mieszkańcy mogą podejmować starania zmierzające do uniemożliwienia uzyskania wymaganych pozwoleń, zgód lub
decyzji.
Dodatkowo możliwe jest, że Grupa będzie dążyła do zmian w niektórych projektach, tak aby wykorzystać je w bardziej
efektywny sposób, jednakże wprowadzenie takich zmian może okazać się niemożliwe, ze względu na trudności w uzyskaniu
wymaganych pozwoleń i decyzji. Jeżeli Grupie nie uda się uzyskać wymaganych pozwoleń i decyzji w odpowiednim czasie
albo w ogóle, realizacja jej projektów zostanie opóźniona lub zaniechana, co może wywrzeć istotny negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy.
5.1.7.

Działalność Grupy uzależniona jest od zdolności do aktywnego zarządzania majątkiem

Jedną z istotnych części działalności Grupy jest aktywne zarządzanie majątkiem, co obejmuje zarządzanie współczynnikiem
pustostanów, warunkami zawieranych umów najmu, a także rodzajem i typem najemców wprowadzanych do nieruchomości.
Wspomniane działania mają szczególne znaczenie w stosunku do dużych nieruchomości komercyjnych Grupy. Oprócz
ograniczeń prawnych zdolność Grupy do redukcji pustostanów i renegocjacji czynszu uzależniona jest od czynników
rynkowych. Niektóre z tych czynników, takie jak ogólne otoczenie gospodarcze, zaufanie konsumentów, inflacja oraz stopy
procentowe, znajdują się poza kontrolą Grupy. W okresach recesji lub spowolnienia gospodarczego z powodu konkurencji
pomiędzy inwestorami i deweloperami trudniej jest utrzymać już istniejących najemców i pozyskać nowych. Jeżeli Grupa nie
będzie zdolna do stworzenia lub wykorzystania popytu na swoje nieruchomości dzięki na przykład poprawie usług dla
najemców lub motywowaniu swoich zewnętrznych przedstawicieli ds. sprzedaży, redukcja współczynnika pustostanów lub
renegocjacje czynszu mogą być dla Grupy niemożliwe.
Jeżeli współczynnik pustostanów będzie wysoki i utrzyma się przez dłuższy czas, może spowodować ogólne obniżenie
stawek czynszu płaconego przez najemców i znacznie utrudnić wzrost średnich stawek czynszu planowanych przez Grupę.
Powierzchnia niewynajęta powoduje również wzrost ogólnych kosztów operacyjnych Grupy ze względu na konieczność
pokrycia kosztów generowanych przez puste nieruchomości lub powierzchnie. Każdy taki spadek przychodów z wynajmu lub
wzrost kosztów operacyjnych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności
Grupy.
5.1.8.

Utrata najemców może w istotny sposób wpłynąć na wyniki i działalność Grupy

Pozyskanie dobrych najemców, a szczególnie najemców kluczowych (tzw. anchor tenants), dla projektów Grupy jest ważne
dla zapewnienia sukcesu komercyjnego. Kluczowi najemcy odgrywają ważną rolę w generowaniu ruchu klientów oraz
nadawaniu budynkowi statusu lokalizacji pożądanej przez innych najemców. Grupa może napotkać trudności w zakresie
pozyskiwania najemców w okresach wzrostu czynszów lub spadku aktywności konsumentów albo w przypadku
konkurowania z innymi obiektami. Ponadto rozwiązanie umowy najmu przez któregokolwiek ze kluczowych najemców może
negatywnie wpłynąć na wizerunek budynku lub postrzeganie projektu. W przypadku gdy najemca nie wywiązuje się z
zawartej umowy najmu, ogłosi upadłość lub bankructwo, może nastąpić (tymczasowo lub długoterminowo) opóźnienie w
płatnościach czynszu lub spadek wysokości dochodów z wynajmu. Grupa może nie mieć możliwości skompensowania
powyższych zdarzeń z powodu trudności w znalezieniu odpowiedniego najemcy, który zastąpiłby poprzedniego.
Przykładowo, w przeszłości Grupa spotkała się z sytuacją, w której kluczowy najemca nie przedłużył okresu obowiązywania
umowy najmu, co wpłynęło na wycenę nieruchomości i zmusiło Grupę do wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego pod
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realizację inwestycji. Jeżeli Grupa nie będzie w stanie przedłużyć obowiązujących umów najmu z kluczowymi najemcami lub
zastąpić ich nowymi najemcami, może ponosić istotne koszty dodatkowe lub utracić część dochodów, co z kolei może mieć
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy.
Jeżeli wzrośnie współczynnik pustostanów lub obniżone zostaną stawki czynszów najmu, Grupa może nie zrealizować
oczekiwanych stóp zwrotu ze swoich projektów lub w ogóle nie być w stanie wynająć bądź sprzedać swoich nieruchomości,
co może wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.
5.1.9.

Grupa może nie mieć możliwości ukończenia posiadanych w swoim portfelu projektów, z których wiele
jest jeszcze na etapie planowania

Na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia w portfelu Grupy znajduje się 70 projektów, a w przypadku 20 z nich nie
rozpoczęto jeszcze budowy. Zdolność Grupy do rozpoczęcia i zakończenia realizacji tych projektów zależy od szeregu
czynników, z których niektóre są poza jej kontrolą, a w szczególności możliwości Grupy do uzyskania wszelkich
wymaganych pozwoleń i finansowania zewnętrznego, zaangażowania rzetelnych wykonawców oraz pozyskania
odpowiednich najemców lub nabywców. Jeżeli Grupa nie ukończy projektów w terminie, może być zobowiązana do
przedłużenia terminu spłaty zaciągniętego finansowania, a nie ma pewności, że banki zapewniające takie finansowanie
wyrażą na to zgodę. Fakt, że Grupa nie zakończyłaby realizacji tych projektów w terminie lub nie ukończyłaby ich w ogóle,
może mieć istotny, negatywny wpływ na jej działalność, sytuację finansową i wyniki działalności.
5.1.10.

Grupa może ponosić wyższe koszty lub doświadczać opóźnień w realizacji swoich projektów, jeżeli nie
zdoła zatrudnić generalnych wykonawców budowy na warunkach uzasadnionych komercyjnie albo w
ogóle, lub jeżeli zatrudnieni przez nią generalni wykonawcy nie zrealizują budowy projektów Grupy
zgodnie z przyjętymi standardami, w terminie lub w ramach budżetu

Grupa zleca budowę swoich projektów generalnym wykonawcom. Powodzenie realizacji budowy projektów zależy od
zdolności Grupy do zatrudnienia generalnych wykonawców, którzy realizują projekty zgodnie z przyjętymi standardami
jakości i bezpieczeństwa, na komercyjnie uzasadnionych warunkach, w uzgodnionych terminach oraz w ramach
zatwierdzonego budżetu. Istnieje wiele czynników, z powodu których Grupa może nie być w stanie zatrudnić generalnych
wykonawców na komercyjnie uzasadnionych warunkach lub w ogóle. Na przykład konkurencja o usługi wysoko
wykwalifikowanych generalnych wykonawców i podwykonawców może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umów na
komercyjnie akceptowalnych warunkach w ramach określonego harmonogramu.
Brak możliwości zatrudnienia generalnych wykonawców na komercyjnie uzasadnionych warunkach może skutkować
wzrostem kosztów. Całkowity brak możliwości zatrudnienia generalnych wykonawców w ogóle może spowodować
opóźnienia realizacji projektów lub ich zaniechanie. Z powodu niedotrzymania przez generalnych wykonawców przyjętych
standardów jakości i bezpieczeństwa lub nieukończenia budowy w terminie lub w ramach uzgodnionego budżetu mogą
wzrosnąć koszty realizacji przedsięwzięcia, wystąpić opóźnienia w jego realizacji, a także pojawić się roszczenia wobec
Grupy. Ponadto wyżej wspomniane zdarzenia mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek Grupy i możliwości sprzedaży
ukończonych projektów. Jeżeli Grupa nie będzie w stanie uzgodnić z generalnymi wykonawcami lub podwykonawcami
zapewniającymi odpowiednią jakość postanowień umownych na warunkach komercyjnych lub wykonają oni pracę niskiej
jakości, może to mieć istotny negatywny wpływ na jej działalność, sytuację finansową i wyniki działalności. Grupa spotkała
się już w przeszłości z sytuacjami, w których opóźnienia w pracach prowadzonych przez generalnych wykonawców
spowodowały opóźnienia w realizacji projektu.
Uzależnienie Grupy od generalnych wykonawców i podwykonawców naraża Grupę na wszelkie ryzyka związane z niską
jakością lub brakiem etyki pracy takich wykonawców lub ich podwykonawców i pracowników, wadami konstrukcyjnymi oraz
wypłacalnością wykonawców i podwykonawców. Grupa może ponosić straty ze względu na konieczność zaangażowania
wykonawców do naprawy wadliwych prac lub zapłaty odszkodowania na rzecz osób, które poniosły straty w związku z
wadliwie przeprowadzonymi pracami. Ponadto istnieje możliwość, że takie straty lub koszty nie zostaną pokryte z
ubezpieczenia Grupy, przez wykonawcę ani przez odpowiedniego podwykonawcę. Ewentualna niska jakość pracy
generalnych wykonawców lub podwykonawców Grupy może mieć istotny, negatywny wpływ jej działalność, sytuację
finansową i wyniki działalności.
5.1.11.

Czynniki, nad którymi Grupa ma ograniczoną kontrolę albo nie ma żadnej kontroli, mogą spowodować
opóźnienie albo zaszkodzić realizacji projektów Grupy

Realizacja projektów może zostać opóźniona lub utrudniona przez, między innymi, następujące czynniki, nad którymi Grupa
nie ma żadnej kontroli albo jej kontrola w stosunku do nich jest ograniczona:
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wzrost kosztów materiałów, kosztów zatrudnienia lub pozostałych kosztów mogące spowodować, że ukończenie
projektu będzie nieopłacalne;



siły natury, takie jak złe warunki atmosferyczne, trzęsienia ziemi i powodzie, mogące uszkodzić albo opóźnić
realizację projektów;



wypadki przemysłowe, pogorszenie warunków ziemnych (np. obecność wód podziemnych) oraz potencjalna
odpowiedzialność z tytułu przepisów ochrony środowiska i innych właściwych przepisów prawa, przykładowo,
związanych z zanieczyszczeniem gleby, znaleziskami archeologicznymi lub niewybuchami;



akty terroru lub zamieszki krajowe;



zmiany obowiązujących przepisów prawa, regulaminów lub standardów, które wejdą w życie po rozpoczęciu przez
Grupę etapu planowania lub budowy projektu, skutkujące poniesieniem przez Grupę dodatkowych kosztów lub
powodujące opóźnienia w realizacji projektu; lub



błędne metody realizacji budowy lub wadliwe materiały budowlane.

Niezdolność do zakończenia projektu budowlanego w terminie, w ramach budżetu lub w ogóle, z którejkolwiek z powyższych
albo innych przyczyn może wpłynąć na wzrost kosztów lub opóźnić realizację projektu bądź spowodować jego zaniechanie,
co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.
5.1.12.

Grupa podlega ogólnym rodzajom ryzyka związanym z realizacją projektów deweloperskich

Realizacja 20 z 70 projektów Grupy nie została jeszcze rozpoczęta. Na tym etapie nie generują one jeszcze żadnych
przychodów. Powodzenie realizacji tych projektów stanowi ważny czynnik przyszłego sukcesu Grupy. Wspomniana
realizacja obejmuje wiele, w znacznym stopniu zmiennych czynników a tym samym jest złożona oraz z natury ryzykowna.
Oprócz wspomnianych rodzajów ryzyka na działalność Grupy mogą wpływać dodatkowe czynniki, w szczególności:


dodatkowe koszty budowy związane z projektem deweloperskim poniesione ponad kwotę pierwotnie uzgodnioną z
generalnym wykonawcą;



zmiana istniejących przepisów albo ich interpretacji lub zastosowania (przykładem takiej sytuacji jest wzrost stawek
podatku od towarów i usług, który wpłynął na popyt na mieszkania);



działania podejmowane przez organy administracji publicznej i samorządowej skutkujące nieprzewidzianymi
zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego i wymogach architektonicznych oraz nieprzewidziane
okoliczności skutkujące ustanowieniem wymogów zachowania budynków oraz innych struktur posiadających
wartość historyczną i stanowiących dziedzictwo kulturowe;



ewentualne wady lub ograniczenia tytułu prawnego do działek lub budynków nabytych przez Grupę albo wady,
ograniczenia lub warunki związane z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi działek posiadanych przez Grupę;



ewentualność, że Grupa nie będzie zdolna do pozyskania finansowania na korzystnych warunkach lub w ogóle dla
poszczególnych projektów lub w kontekście realizacji wielu projektów jednocześnie;



potencjalne zobowiązania dotyczące nabytych gruntów, nieruchomości lub podmiotów posiadających
nieruchomości, w stosunku do których Grupa może posiadać roszczenia regresowe w ograniczonym zakresie albo
nie posiadać ich w ogóle;



zobowiązania do zabudowy przylegających nieruchomości; oraz



zobowiązania dotyczące konserwacji i ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego w Polsce, jak również inne
zobowiązania społeczne.

Wspomniane czynniki, włącznie z czynnikami, które Grupa kontroluje w niewielkim stopniu lub nad którymi nie ma żadnej
kontroli, mogą zwiększyć zobowiązania albo stworzyć trudności lub przeszkody w realizacji projektów Grupy. Jeżeli z
którejkolwiek z powyższych przyczyn niemożliwa będzie realizacja budowy obiektu w terminie lub w ogóle, może to
spowodować wzrost kosztów lub opóźnienie realizacji albo zaniechanie projektu, co z kolei może wywrzeć istotny negatywny
wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.
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5.1.13.

Bez koniecznej infrastruktury lokalnej i dostępu do mediów, realizacja projektów Grupy może zostać
opóźniona lub zaniechana albo Grupa może nie uzyskać pełnej oczekiwanej wartości z ukończonych
projektów

Projekty Grupy mogą być realizowane wyłącznie wtedy, gdy działki, na których są umiejscowione, mają zapewnioną
odpowiednią, wymaganą z mocy prawa, infrastrukturę techniczną (np. dostęp do dróg wewnętrznych, możliwość podłączeń
do mediów czy określone procedury ochrony przeciwpożarowej i odpowiednie instalacje zapewniające tę ochronę). Jeżeli
działka nie zapewnia wymaganej infrastruktury, to pozwolenie na użytkowanie dla projektu może zostać wydane dopiero w
momencie, gdy zostanie ona zapewniona. Możliwe jest także, że odpowiednie organy administracji publicznej zobowiążą
Grupę do stworzenia takiej infrastruktury w ramach prac związanych z projektem, co może istotnie wpłynąć na koszty prac
budowlanych. Organy publiczne mogą także uzależnić wydanie decyzji administracyjnych od wybudowania infrastruktury
technicznej, która nie jest integralnie związana z samym projektem, lecz może być oczekiwana jako wkład inwestora w
rozwój miejskiej lub gminnej infrastruktury. Przykładowo, w przypadku jednego z projektów Grupa musiała w pierwszej
kolejności uzyskać pozwolenia na budowę dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacji, a dopiero potem odpowiednie
pozwolenia budowlane bezpośrednio związane z realizacją projektu.
Oprócz konieczności posiadania odpowiedniej infrastruktury w trakcie prac budowlanych, sukces i rentowność projektów
Grupy po ich ukończeniu zależy od dostępności oraz jakości lokalnej infrastruktury i mediów. W niektórych przypadkach
nakłady na budowę i konserwację infrastruktury mediów, sieci telekomunikacyjnych i systemów dróg lokalnych nie były
ponoszone, co skutkuje ich brakiem, przestarzałymi technologiami lub podatnością na awarie. W celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania istniejącej infrastruktury lokalnej i mediów niezbędne może być dokonanie ulepszeń,
modernizacji lub wymiany. W związku ze wspomnianym wyżej brakiem konserwacji Grupa może okresowo borykać się z
przerwami w dostawach energii elektrycznej i innych mediów. Aby ukończone projekty Grupy prawidłowo funkcjonowały,
ważne jest zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do nich, zarówno przez sieć komunikacji publicznej jak i samochodem.
Istniejąca sieć drogowa w miastach, w których zlokalizowane są projekty Grupy, może wymagać modernizacji, ulepszeń oraz
w niektórych przypadkach rozpoczęcia i zakończenia nowych projektów infrastrukturalnych i drogowych. Spowolnienie
gospodarcze spowodowało opóźnienia w rozbudowie już istniejącej sieci infrastrukturalnej, a czasem zawieszenie
rozpoczęcia nowych projektów infrastrukturalnych.
Jeżeli niezbędna infrastruktura dostępna w projektach Grupy oraz wokół nich nie zostanie poprawiona do czasu ukończenia
tych projektów, Grupa może nie mieć możliwości wykorzystania tych lokalizacji w pełnym, zamierzonym zakresie. Może to
wpłynąć na wartość i zbywalność projektów Grupy. Nie można zapewnić, że poprawa infrastruktury w projektach Grupy oraz
wokół nich albo infrastruktury zintegrowanej z takimi projektami nastąpi przed ukończeniem projektów lub że takie ulepszenia
wystarczą do zapewnienia wsparcia dla ukończonych projektów.
5.1.14.

Powierzchnia obiektów Grupy po zakończeniu budowy może różnić się od powierzchni planowanej

Ostateczna powierzchnia obiektów w budowie i planowanych, jak również ostateczna liczba dostępnych miejsc
parkingowych, mogą różnić się od powierzchni planowanej na etapie projektu. Zmiany takie mogą być efektem decyzji
komercyjnej, tj. w szczególności dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych lub zmiany decyzji dotyczącej
przeznaczenia całości lub części powierzchni. Ponadto, ostateczna powierzchnia może okazać się różna od planowanej w
wyniku zmian w projektach architektonicznych i w miarę zwiększania się ich szczegółowości, jak również w wyniku zmian
obowiązujących norm dotyczących metodologii pomiarów powierzchni lub w wyniku błędów pomiarowych. Powyższe
czynniki mogą sprawić, że ostateczna powierzchnia obiektów z portfela Grupy będących obecnie w budowie lub
planowanych po zakończeniu etapu budowy będzie mniejsza od powierzchni zaprezentowanej w niniejszym Prospekcie, co
z kolei może wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy.
5.1.15.

Połączone Sprawozdania Finansowe przedstawione w Prospekcie różnią się od sprawozdań
skonsolidowanych

Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że historyczne dane finansowe za lata 2008 – 2010 zaprezentowane w niniejszej
Propozycji Nabycia przedstawiają Połączone Sprawozdania Finansowe Grupy, a nie skonsolidowane sprawozdania
finansowe, ze względu na fakt, ze Grupa Kapitałowa Capital Park powstała 28 lipca 2011 r.. Z powodu różnic w metodologii
sporządzania połączonych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektóre dane przedstawione w Połączonych
Sprawozdaniach Finansowych mogą nie być porównywalne do danych przedstawionych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu
Finansowym. W szczególności, ponieważ nie istnieje oddzielna pozycja dla udziałów mniejszościowych (tak jak w przypadku
skonsolidowanego sprawozdania finansowego), Połączone Sprawozdania Finansowe w pełni sumują liczby dotyczące
wszystkich podmiotów pod wspólną kontrolą Patron Capital Partners (tj. Patron Capital L.P. II, Patron Capital L.P. III oraz
inne fundusze z grupy Patron, jak również wszystkie jednostki kontrolowane lub współkontrolowane przez powyższe
CAPITAL PARK S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii A

67

fundusze, przy czym pojęcia kontroli i wspólnej kontroli rozumiane są zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Rachunkowości nr 24: „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”), włącznie z podmiotami, w których Spółka
nie posiada 100% udziału w kapitale. Ponadto w Połączonych Sprawozdaniach Finansowych zsumowane są kapitały własne
wszystkich podmiotów, znajdujących się pod wspólną kontrolą Patron Capital Partners bez żadnych korekt kapitałów
własnych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej czy w zestawieniu zmian w kapitale własnym.
5.1.16.

Historyczne dane finansowe i informacje operacyjne dostępne dla inwestorów mogą nie być
wystarczające do oceny perspektyw biznesowych i finansowych, ponadto dane te mogą nie
odzwierciedlać w pełni aktualnego zakresu działalności i struktury Grupy

Spółka jest spółką holdingową i posiada pozycję dominującą w stosunku do wielu podmiotów zależnych, które mają
określoną historię działalności operacyjnej i finansowej. Ze względu na krótką historię działalności Spółki i Grupy historyczne
informacje finansowe i operacyjne dostępne dla inwestorów mogą nie być wystarczające do oceny działalności i perspektyw
finansowych albo dostępne dane historyczne mogą nie odzwierciedlać w pełni ich aktualnego zakresu działalności lub
struktury. Ograniczone dane historyczne i operacyjne mogą nie dawać obrazu wyników Grupy w przyszłości.
5.1.17.

Terminowa sprzedaż nieruchomości przez Grupę uzależniona jest od wielu czynników, na które Grupa
nie ma wpływu

W pewnych okolicznościach szybka sprzedaż jednego lub kilku projektów przez Grupę może być dla niej korzystna.
Przykładowo, Grupa może zdecydować się na sprzedaż w krótkim terminie, jeżeli uzna, że warunki rynkowe są optymalne,
lub jeżeli zwróci się do niej osoba zainteresowana nabyciem określonej nieruchomości na komercyjnie atrakcyjnych
warunkach. Podmioty inwestujące w nieruchomości, generalnie, nie mogą szybko zbywać nieruchomości ze względu na
relatywnie długi proces sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości Grupy mogą być zabezpieczeniem udzielonym podmiotom
zapewniającym finansowanie zewnętrzne (kredyt bankowy, leasing), co może dodatkowo ograniczać lub opóźniać ich
zbywalność poprzez konieczność uzyskania zgody kredytodawcy. Kilka projektów Grupy jest także przedmiotem
współwłasności w ramach wspólnych przedsięwzięć z osobami trzecimi, a tym samym może podlegać prawnym lub
umownym ograniczeniom zbywalności, takim jak prawo pierwokupu, prawo łącznej sprzedaży albo wymóg uzyskania łącznej
zgody na taką sprzedaż. Ograniczenia te mogą negatywnie wpłynąć na zdolność Grupy do realizacji transakcji i generowania
środków pieniężnych w miarę zapotrzebowania na nie, poprzez terminową sprzedaż swoich projektów po korzystnych
cenach oraz do zróżnicowania swojego portfela w odpowiedzi na warunki ekonomiczne lub inne warunki mogące mieć wpływ
na wartość nieruchomości. Jeżeli Grupa nie będzie zdolna do sprzedaży konkretnego obiektu w odpowiednim czasie, może
nie zdołać zapewnić przepływów pieniężnych niezbędnych do finansowania bieżącej działalności, nie dokonać inwestycji w
nowe projekty albo nie wykorzystać korzystnych warunków gospodarczych lub zredukować wpływu niekorzystnych
warunków gospodarczych – gdyby takie powstały – co może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową lub wyniki działalności Grupy.
5.1.18.

Grupa może zostać pozwana z tytułu wadliwej budowy i podlega ryzyku związanemu z negatywnym
rozgłosem, co może mieć niekorzystny wpływ na jej pozycję konkurencyjną

Budowa, wynajem i sprzedaż nieruchomości wiążą się z ryzykiem, że w stosunku do Grupy wniesione zostaną roszczenia z
tytułu wadliwej budowy, prac naprawczych lub innych oraz związanym z nimi negatywnym rozgłosem. Nie można zapewnić,
że takie roszczenia nie zostaną wniesione przeciwko Grupie w przyszłości lub że takie prace naprawcze lub inne nie będą
konieczne. Ponadto wszelkie roszczenia wniesione przeciwko Grupie, a także związany z tym negatywny rozgłos dotyczący
jakości obiektów lub projektów Grupy, bez względu na to czy roszczenia te będą zasadne lub skutecznie dochodzone, także
mogą mieć istotny negatywny wpływ na postrzeganie działalności, obiektów i projektów Grupy przez klientów, najemców lub
inwestorów. Powyżej wymienione czynniki mogą negatywnie wpłynąć na zdolność wprowadzenia na rynek, wynajmu i
sprzedaży obiektów i projektów przez Grupę w przyszłości, co może wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową i wyniki działalności Grupy.
5.1.19.

Na skutek zbycia inwestycji, w stosunku do Grupy mogą powstać zobowiązania związane ze sprzedażą

Jeżeli Grupa dokona sprzedaży swoich projektów, może być zobowiązana do udzielenia oświadczeń, zapewnień i podjęcia
zobowiązań a także zapłaty odszkodowań w zakresie w jakim takie oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania okażą się
nieprawidłowe lub jeżeli Grupa nie spełni takich oświadczeń, zapewnień i zobowiązań. Tym samym Grupa może stać się
stroną sporów lub postępowań sądowych dotyczących takich oświadczeń, zapewnień lub zobowiązań i może być
zobowiązana do dokonania płatności na rzecz osób trzecich, co mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową i wyniki działalności Grupy.
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5.1.20.

Grupa może podlegać określonym regulacjom związanym z ochroną środowiska lub ponosić koszty
dostosowania do przepisów

Przepisy prawa ochrony środowiska w Polsce nakładają aktualne i ewentualne zobowiązania do rekultywacji działek
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi lub toksycznymi. Wspomniane przepisy prawa często ustanawiają
zobowiązania bez względu na to czy właściciel danej działki wiedział o obecności takich substancji zanieczyszczających albo
czy jest odpowiedzialny za dokonanie zanieczyszczenia. Zobowiązania te mogą dotyczyć działek, których Grupa obecnie
jest właścicielem, lub na których Grupa obecnie realizuje swoje projekty. Przykładowo, w przypadku projektu Royal Wilanów,
Grupa jest zmuszona do wykorzystania określonych, droższych technologii budowlanych, które pozwalają zminimalizować
negatywny wpływ robót budowlanych na poziom lustra wody w parku królewskim w Wilanowie.
W takich okolicznościach odpowiedzialność właściciela, generalnie, nie jest ograniczona na mocy takich przepisów prawa, a
koszty ewentualnego dochodzenia, usunięcia lub rekultywacji mogą okazać się znaczące. Obecność takich substancji na lub
w jakimkolwiek obiekcie Grupy albo odpowiedzialność z tytułu nieusunięcia zanieczyszczenia takimi substancjami mogą
negatywnie wpłynąć na możliwości Grupy w zakresie sprzedaży lub wynajęcia takich obiektów albo zaciągnięcia kredytu
przy wykorzystaniu takich nieruchomości jako zabezpieczenia, co może wpłynąć na uzyskany przez Grupę zwrot z
inwestycji. Ponadto obecność niebezpiecznych lub toksycznych substancji w obiekcie może uniemożliwić, opóźnić lub
ograniczyć zabudowę lub przebudowę takiej nieruchomości, wpływając negatywnie na potencjalne stopy zwrotu, jakie można
by uzyskać z danego obiektu.
Ponadto Grupa może zostać zaangażowana w spory i postępowania prawne związane ze sprawami dotyczącymi ochrony
środowiska. Negatywny wynik jakiegokolwiek z powyższych sporów lub roszczeń może wywrzeć znaczący negatywny wpływ
na działalność Grupy. Jeżeli odpowiednie organy władzy publicznej w Polsce ujawnią naruszenie właściwych przepisów
prawa dotyczących ochrony środowiska, Grupa może być zobowiązana do zapłaty grzywien lub innych kar.
Wejście w życie bardziej restrykcyjnych przepisów z zakresu ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa albo procedur
wykonawczych w Polsce może skutkować znaczącymi kosztami i zobowiązaniami Grupy, a obiekty będące własnością
Grupy lub przez nią eksploatowane (albo obiekty, które były własnością lub były eksploatowane przez Grupę w przeszłości)
mogą stać się przedmiotem nadzoru i kontroli bardziej rygorystycznych niż obecnie. W związku z powyższym przestrzeganie
tych praw może przyczynić się do powstania znaczących kosztów wynikających z konieczności usunięcia, badania lub
rekultywacji szkodliwych substancji, a obecność tych substancji na terenie nieruchomości Grupy może ograniczyć jej
możliwości do sprzedaży obiektów lub wykorzystania obiektów jako przedmiotu zabezpieczenia, co może mieć istotny,
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.
5.1.21.

Grupa jest stroną sporów prawnych

Działalność Grupy związana jest z zakupem, wynajmem, sprzedażą i administrowaniem nieruchomości, w tym w ramach
umów o współpracy, które wiążą się z pewną liczbą niewielkich spraw sądowych oraz innych postępowań prawnych w
ramach zwykłej działalności. Spory prawne, które indywidualnie są względnie mało istotne, mogą zostać połączone ze
sporami opartymi na podobnych stanach faktycznych, w wyniku czego łączne zaangażowanie Grupy może stać się istotne
dla jej działalności. Nieruchomości Grupy mogą być przedmiotem roszczeń oraz Grupa może zostać uznana za
odpowiedzialną za zdarzenia na placach budowy, takich jak wypadki, urazy lub zgony swoich pracowników, pracowników
swoich wykonawców lub innych osób odwiedzających place budowy. Inne spory, w jakie Grupa może być zaangażowana,
obejmują, w szczególności, spory z poszczególnymi mieszkańcami, dotyczące wymiany lub konserwacji urządzeń lub
wykończeń w lokalach mieszkalnych, spory związane z najmem oraz rozliczaniem opłat za media. Ze względu na specyfikę
prowadzonych przez Grupę procesów, określone stany faktyczne mogą się powtórzyć. W takiej sytuacji, w przypadku gdy w
stosunku do Grupy wydanych zostanie więcej niż jedno niekorzystne orzeczenie, łączny efekt takich orzeczeń może mieć
istotny wpływ na prowadzoną przez Grupę działalność, jej sytuację finansową i wyniki działalności – nawet jeżeli każde z
takich orzeczeń indywidualnie nie miałoby takiego istotnego wpływu.
5.1.22.

Grupa może posiadać niewystarczające ubezpieczenie

Posiadane przez Grupę polisy ubezpieczeniowe mogą nie zabezpieczać Grupy przed wszystkimi stratami, jakie Grupa może
ponieść w prowadzeniu swojej działalności, a niektóre rodzaje ubezpieczenia mogą być niedostępne na uzasadnionych
komercyjnie warunkach lub w ogóle. W związku z powyższym, posiadana przez Grupę ochrona ubezpieczeniowa może nie
być wystarczająca, aby w pełni zrekompensować straty poniesione w związku z jej nieruchomościami. Ponadto istnieje wiele
rodzajów ryzyka ogólnie związanych z katastrofami, takimi jak powodzie, huragany, ataki terrorystyczne lub wojny, na które
uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej może być niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione. Inne czynniki, takie jak
inflacja, zmiany w kodeksach i rozporządzeniach dotyczących prawa budowlanego lub kwestie związane z ochroną
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środowiska także mogą spowodować, że wpływy z ubezpieczenia będą niewystarczające na naprawę lub odtworzenie
nieruchomości w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia. Grupa może ponieść znaczące straty lub szkody w swoich
aktywach lub działalności, za które może nie uzyskać pełnego lub odszkodowania w ogóle. W wyniku powyższego Grupa
może nie posiadać wystarczającej ochrony przed wszelkimi stratami, jakie mogą zostać przez nią poniesione. W przypadku
wystąpienia straty nieobjętej ochroną ubezpieczeniową lub straty przewyższającej sumę ubezpieczenia, Grupa może stracić
kapitał zainwestowany w dotknięty projekt, będący przedmiotem tych strat, a także zakładany przyszły przychód z tego
projektu. Grupa może także być zobowiązana do naprawy szkód poniesionych w wyniku zdarzeń, które nie podlegały
ubezpieczeniu. Ponadto Grupa może także ponosić dalszą odpowiedzialność z tytułu jakiegokolwiek zadłużenia lub innych
zobowiązań finansowych związanych z uszkodzoną nieruchomością. Nie można zapewnić, że w przyszłości nie wystąpią
istotne straty przewyższające limity ochrony ubezpieczeniowej. Wszelkie straty nieobjęte ochroną ubezpieczeniową lub
straty przewyższające wartość ochrony ubezpieczeniowej mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową lub wyniki działalności Grupy.
5.1.23.

Grupa może nie być w stanie zapewnić wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników i innych
specjalistów

W związku z realizacją swoich projektów Grupa polega na wysoko wykwalifikowanym zespole pracowników, w tym na
kluczowych członkach kadry zarządzającej i menadżerach poszczególnych projektów, menedżerach średniego szczebla,
księgowych i innych specjalistach z zakresu finansów. Istnieje prawdopodobieństwo, że operacyjna złożoność oraz skala
projektów Grupy dalej wzrosną, a także zakres obowiązków jej kierownictwa w wyniku oczekiwanego rozwoju działalności
Grupy, co spowoduje konieczność pozyskania przez Grupę dodatkowych wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jeżeli
Grupa nie zdoła pozyskać niezbędnych pracowników, braki w personelu mogą negatywnie wpłynąć na jej zdolność do
prawidłowego zarządzania realizacją projektów lub zmusić Grupę do zapłaty wyższych wynagrodzeń w celu przyciągnięcia
wykwalifikowanych specjalistów lub takich pracowników. Ponadto osiągnięcie przez Grupę sukcesu w przyszłości zależy od
jej zdolności do zatrudnienia personelu wyższego szczebla, takiego jak menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem w
zakresie identyfikacji, nabywania, finansowania, budowy i sprzedaży, jak również zarządzania projektami deweloperskimi
oraz nieruchomościami inwestycyjnymi. Jeżeli Grupa nie zdoła pozyskać i utrzymać odpowiedniego personelu, może to
wywrzeć istotny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki działalności Grupy.
5.1.24.

Grupa ponosi ryzyko wynikające z faktu realizacji niektórych inwestycji w ramach wspólnych projektów
oraz dzielenia kontroli nad nimi z osobami trzecimi

Kilka projektów Grupy realizowanych jest w ramach wspólnych przedsięwzięć z osobami trzecimi. Zgodnie z umowami
regulującymi te stosunki, Grupa sprawuje kontrolę nad takimi aktywami łącznie z osobami trzecimi. W związku z powyższym,
niektóre decyzje dotyczące tych projektów mogą wymagać zgody albo zatwierdzenia wszystkich partnerów wspólnego
przedsięwzięcia Grupy. Możliwe jest powstanie sporów pomiędzy Grupą a jej partnerami we wspólnych przedsięwzięciach,
co może oznaczać, że Grupa nie będzie mogła zarządzać lub realizować danego projektu według swojego uznania.
Szczególne rodzaje ryzyka wynikające z opisanych powyżej wspólnych przedsięwzięć, które nie istnieją w przypadku
projektów będących wyłączną własnością Grupy, to w szczególności:


fakt, że partnerzy Grupy we wspólnych przedsięwzięciach mogą mieć inne cele niż cele Grupy, w szczególności w
zakresie właściwych terminów i wyceny jakiejkolwiek sprzedaży albo refinansowania realizowanych obiektów;



fakt, że partnerzy Grupy we wspólnych przedsięwzięciach mogą podejmować działania sprzeczne z instrukcjami
lub żądaniami, polityką lub celami Grupy albo mogą podejmować próby udaremnienia działań Grupy;



fakt, że partnerzy Grupy we wspólnych przedsięwzięciach mogą zostać postawieni w stan upadłości lub stać się
niewypłacalni; oraz



fakt, że Grupa może być zobowiązania do zapewnienia dodatkowego finansowania lub zabezpieczenia
spowodowanych brakiem finansowania lub wymaganego zabezpieczenia na rzecz banków finansujących przez
partnerów we wspólnym przedsięwzięciu.

Nawet jeżeli Grupa posiada udział większościowy, niektóre podstawowe decyzje (dotyczące np. sprzedaży, refinansowania
lub zawarcia umowy najmu lub umowy z wykonawcą, a także warunków takich czynności lub umów) mogą wymagać
zatwierdzenia przez partnera wspólnego przedsięwzięcia. Jeżeli Grupa nie zawrze lub nie utrzyma w mocy porozumienia z
partnerami we wspólnych przedsięwzięciach w sprawach dotyczących finansowania i realizacji odpowiednich projektów,
mogą nastąpić opóźnienia w realizacji projektów Grupy lub ich realizacja może zostać zaniechania, a zdolność Grupy do
ukończenia jej projektów zgodnie z planem może zostać naruszona albo może nastąpić wzrost ponoszonych przez Grupę
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kosztów, co wywarłoby istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz perspektywy i wyniki działalności
Grupy.
5.1.25.

Wartości podane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z
całkowitych dochodów Spółki mogą podlegać istotnym wahaniom wskutek aktualizacji wyceny
nieruchomości inwestycyjnych

Nieruchomości Spółki generujące dochód oraz obiekty w budowie są poddawane corocznej, niezależnej aktualizacji wyceny,
dokonywanej zgodnie z jej zasadami rachunkowości. Tym samym, zgodnie z zasadami opisanymi w Międzynarodowym
Standardem Rachunkowości nr 40 „Nieruchomości Inwestycyjne”, przyjętym przez UE, wszelki wzrost lub obniżenie wartości
nieruchomości rozpoznawane są jako zysk lub strata z aktualizacji wyceny w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych
dochodów Spółki za okres, w którym występuje aktualizacja. W wyniku powyższego Spółka może posiadać znaczące zyski i
straty niepieniężne w poszczególnych okresach w zależności od zmian wartości godziwej jej nieruchomości, bez względu na
to, czy nieruchomości takie zostaną sprzedane, czy nie zostaną sprzedane. Jeżeli warunki rynkowe i ceny porównywalnych
nieruchomości komercyjnych pozostaną niestabilne, znaczne zyski lub straty z aktualizacji wyceny istniejących
nieruchomości Spółki mogą wystąpić także w przyszłości. W przypadku znacznego obniżenia wartości godziwej
nieruchomości Grupy, w dłuższym horyzoncie czasowym, może to mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, wyniki
działalności i sytuację finansową Grupy.
5.1.26.

Grupa ponosi ryzyko związane z wahaniami kursów wymiany walut

Sprawozdania finansowe Grupy sporządzane są w złotych. Znakomita większość przychodów Grupy, szczególnie
przychodów z tytułu czynszu, wyrażona jest w euro. Natomiast zdecydowana większość kosztów Grupy, takich jak koszty
robocizny i wynagrodzeń dla określonych generalnych wykonawców, ponoszona jest w złotych.
Spółki z Grupy, celem zabezpieczenia ryzyka walutowego (tzw. currency hedging), aby zmniejszyć wpływ wahań kursów
walut oraz niestabilność zwrotów z inwestycji, mogą zawierać umowy i dokonywać transakcji zabezpieczających, między
innymi transakcji na instrumentach pochodnych, pozyskiwać finansowanie dłużne denominowane w euro oraz zawierać
umowy z wykonawcami określające wynagrodzenie wyrażone w euro. Nie można jednak zapewnić, że takie transakcje
hedgingowe będą w pełni skuteczne lub korzystne. W związku z powyższym wszelka istotna aprecjacja złotego wobec euro
w przyszłości może znacząco obniżyć dochody Grupy w złotych oraz wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy. Ponadto gdyby nastąpiła deprecjacja złotego wobec euro, biorąc pod
uwagę fakt, że płatności należne z tytułu większości komercyjnych umów najmu Grupy są wyrażone jako równowartość w
złotych kwoty wyrażonej w euro, najemcy, w szczególności najemcy powierzchni handlowych, mogą mieć trudności z
wypełnieniem swoich zobowiązań płatniczych wynikających z takich umów najmu, ponieważ co do zasady osiągają oni
przychody w złotych. W związku z powyższym, wszelka istotna deprecjacja złotego w stosunku do euro może mieć istotny
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.
5.1.27.

Grupa ponosi ryzyko związane z wahaniami stóp procentowych

Grupa posiada lub zamierza zaciągnąć określone zadłużenie na mocy istniejących kredytów, od których naliczane jest
oprocentowanie według zmiennych stóp procentowych. Stopy procentowe są w wysokim stopniu uzależnione od wielu
czynników, włącznie z rządową polityką monetarną oraz krajowymi i międzynarodowymi warunkami gospodarczymi i
politycznymi a także innymi czynnikami poza kontrolą Grupy. Zmiany stóp procentowych mogą zwiększyć koszt
finansowania Grupy z tytułu istniejących kredytów, wpływając na rentowność Grupy. Ewentualna konieczność
zabezpieczenia ryzyka stóp procentowych poprzez hedging jest rozpatrywana przez Grupę dla każdego przypadku
indywidualnie, z wyłączeniem przypadków, w których zabezpieczenie stosownego ryzyka stóp procentowych jest wymogiem
kredytodawców. Zmiany stóp procentowych mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub
wyniki działalności Grupy.
5.1.28.

Wykrycie oszustwa przez Grupę lub zapobieżenie oszustwu bądź innemu nieprawidłowemu działaniu jej
pracowników lub osób trzecich może być niemożliwe

Wykrycie i zapobieżenie oszustwu lub innemu nieprawidłowemu działaniu pracowników bądź osób trzecich działających w
imieniu Grupy może być trudne, a także może spowodować straty finansowe Grupy oraz nałożenie na nią sankcji przez
organy administracji publicznej, co istotnie obniżyłoby reputację Grupy. Ponadto pracownicy Grupy i osoby trzecie działające
w imieniu Grupy mogą popełniać błędy, w wyniku których przeciwko Spółce mogą być wnoszone roszczenia finansowe oraz
podejmowane czynności przez organy regulacyjne. Wspomniane oszustwa lub błędy mogą mieć istotny negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.
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Grupa zostanie narażona na istotne straty jeżeli nie spełni zobowiązań oraz wymogów wynikających z jej umów kredytowych
i leasingowych, a ograniczenia nałożone przez te umowy mogą utrudnić lub uniemożliwić Grupie sprzedaż jej projektów
W celu zabezpieczenia swoich kredytów Grupa obciążyła swoje aktywa w przeszłości i może je także w przyszłości obciążać
hipoteką albo ustanawiać zastawy na udziałach w swoich podmiotach zależnych, zawierać gwarancje i zobowiązywać się do
nieustanawiania zastawów (tzw. negative pledge). Ponadto umowy kredytowe Grupy zawierają ograniczenia jej zdolności do
rozporządzania niektórymi z jej kluczowych aktywów. Grupa może nie dokonać płatności kwoty głównej lub oprocentowania
z tytułu kredytów Grupy lub naruszyć zobowiązania zawarte w umowach kredytowych Grupy. W niektórych przypadkach
Grupa może naruszyć zapewnienia z powodu okoliczności, będących poza kontrolą Grupy. Okoliczności te mogą
obejmować wymogi do spełnienia określonych wskaźników wartości kredytu do wartości zabezpieczenia i pokrycia obsługi
kredytu. Naruszenie takich zobowiązań przez Grupę może skutkować utratą obciążonych hipoteką aktywów lub uznaniem jej
zobowiązań płatniczych za natychmiast wymagalne, uznaniem gwarancji zapłaty za natychmiast wymagalne, uruchomić
wykonanie postanowień o naruszeniach powiązanych (ang. cross default), a efektem może być natychmiastowa spłata
kredytów albo utrudnienie lub uniemożliwienie zaciągnięcia kredytów w przyszłości. W takich okolicznościach Grupa może
być także zmuszona, w dłuższym horyzoncie czasowym, do sprzedaży niektórych aktywów w celu zaspokojenia swoich
zobowiązań kredytowych, a ukończenie projektów, których powyższe okoliczności dotyczą, może zostać opóźnione albo
ograniczone. Co więcej, Grupa może utracić niektóre ze swoich aktywów w wyniku postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia kredytów Grupy. Każde z wyżej opisanych zdarzeń może wywrzeć
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.

5.2
5.2.1.

Ryzyka związane z Polską
Wyniki finansowe Grupy w dużym stopniu zależą od lokalnych uwarunkowań gospodarczych takich jak
ceny nieruchomości i stawki czynszu

Wyniki działalności Grupy w dużym stopniu zależą, od stabilności lub wzrostu cen nieruchomości oraz stawek czynszu w
Polsce. Nie ma gwarancji, że ceny nieruchomości i stawki czynszu będą rosły stabilnie, a Grupa może nie mieć możliwości
sprzedaży lub wynajęcia swoich obiektów po cenach zapewniających zysk. Ponadto negatywne zdarzenia gospodarcze,
polityczne lub w zakresie ochrony środowiska w Polsce mogą mieć znaczący wpływ między innymi na PKB, handel
zagraniczny lub gospodarkę w ogóle, a tym samym mogą wpłynąć na sytuację finansową i wyniki działalności Grupy.
Dodatkowo, jeżeli naruszona zostanie zdolność najemców do zapłaty czynszu lub zdolność potencjalnych nabywców do
nabywania nieruchomości, może to wywrzeć negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki działalności Grupy.
5.2.2.

Zmiany w przepisach prawnych mogą negatywnie wpłynąć na Spółkę

Działalność Grupy podlega różnym regulacjom w Polsce, takim jak wymogi przeciwpożarowe i bezpieczeństwa, przepisy
prawa ochrony środowiska, przepisy prawa pracy oraz ograniczenia sposobu korzystania z gruntów. Jeżeli projekty i
nieruchomości Grupy nie będą spełniały tych wymogów, Grupa może zostać zobowiązana do zapłaty kar regulacyjnych lub
zapłaty ustawowego odszkodowania.
Ponadto jeżeli opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego zostaną podwyższone, nie można zapewnić, że Grupa będzie
mogła przenieść takie koszty na najemców w postaci podwyżki opłaty eksploatacyjnej, ponieważ taki wzrost mógłby
spowodować spadek konkurencyjności danej nieruchomości w porównaniu z nieruchomościami, które nie są położone na
działkach będących przedmiotem użytkowania wieczystego.
W przeszłości zmiany prawne wpływały już negatywnie na wyniki działalności Grupy, przykładowo – zmiany regulacji zasad
opodatkowania VAT sprzedaży mieszkań i domów ograniczyły popyt na niektóre projekty mieszkaniowe spółek z Grupy.
Przyjęcie nowych albo nowelizacje już istniejących ustaw, rozporządzeń, regulaminów lub zarządzeń może wymagać
znaczących, nieprzewidzianych wydatków lub ustanawiać ograniczenia w korzystaniu z określonych obiektów oraz może
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.
Zmiany przepisów prawa podatkowego oraz jego interpretacji, jak również zmiany indywidualnych interpretacji przepisów
prawa podatkowego otrzymanych przez spółki z Grupy mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, przychody,
wyniki lub sytuację finansową Grupy
Przepisy prawa podatkowego są skomplikowane i niejasne oraz podlegają częstym i nieprzewidywalnym zmianom.
Stosowaniu przepisów prawa podatkowego często towarzyszą zatem kontrowersje oraz spory, które zazwyczaj rozstrzygane
są dopiero przez sądy administracyjne. Dodatkowo, praktyka stosowania prawa podatkowego nie jest jednolita, a w
orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie prawa podatkowego występują istotne rozbieżności. Ponadto przepisy
prawa podatkowego nie regulują wprost zasad określających możliwość, sposób i czas rozpoznawania przychodów oraz
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kosztów w przypadku wielu zdarzeń i czynności prawnych oraz faktycznych, jak również nie określają w sposób
jednoznaczny zasad opodatkowania innymi podatkami, w tym podatkiem od towarów i usług.
Z uwagi na powyższe nie można wykluczyć potencjalnych sporów z organami podatkowymi, a w rezultacie
zakwestionowania przez organy podatkowe prawidłowości rozliczeń podatkowych podmiotów wchodzących w skład Grupy w
zakresie nieprzedawnionych zobowiązań podatkowych oraz określenia zaległości podatkowych tych podmiotów.
Zgodnie z przepisami podatkowymi podatek od nieruchomości ustalany jest głównie w zależności od powierzchni gruntu (w
przypadku działek) lub powierzchni użytkowej budynków (w przypadku budynków lub ich części). Jednakże w ostatnich
latach organy rządowe rozważały wprowadzenie podatku katastralnego do polskiego systemu podatkowego, zgodnie z
którym wartość podatku od nieruchomości zależna jest od wartości opodatkowanej nieruchomości. Forma podatku
katastralnego jest odmienna w różnych krajach i jurysdykcjach, lecz do tej pory nie podjęto decyzji określającej strukturę
systemu podatku katastralnego w Polsce. W zależności od przyjętych parametrów, wprowadzenie takiego podatku do
polskiego systemu podatkowego może istotnie wpłynąć na działalność, przychody, wyniki lub sytuację finansową Grupy.
Dodatkowo wszelkie istotne, negatywne zmiany do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez
Rzeczpospolitą Polską z innymi krajami, w których Grupa prowadzi działalność, może istotnie wpłynąć na działalność,
przychody, wyniki i sytuację finansową Grupy. W szczególności zmiana umowy między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim
Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku może
taki skutek wywrzeć, ponieważ wspomniana umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania stanowi o pewnych
zwolnieniach podatkowych korzystnych dla podmiotów będących rezydentami w Polsce. Między innymi, jeżeli do umowy
wprowadzone zostaną zmiany dotyczące opodatkowania sprzedaży udziałów i akcji w spółkach z siedzibą w Polsce
posiadających nieruchomości położone w Polsce, może to negatywnie wpłynąć na wyniki i sytuację finansową Grupy.
Ponadto strony w Grupie zawarły i realizują wiele transakcji z podmiotami powiązanymi. Pomimo podejmowania przez spółki
z Grupy wszystkich środków wymaganych dla zachowania warunków rynkowych w przypadku transakcji z podmiotami
powiązanymi, nie można zagwarantować, że nie dojdzie do potencjalnych sporów z organami podatkowymi na tym tle, a w
efekcie dokonania przez organy podatkowe odmiennej oceny warunków oraz skutków prawnych transakcji z podmiotami
powiązanymi, a w konsekwencji próby określenia dodatkowych zobowiązań podatkowych, co może mieć istotny negatywny
wpływ na działalność, przychody, wyniki lub sytuację finansową Grupy.
5.2.3.

Niezgodne z prawem, wybiórcze lub arbitralne działania administracji publicznej mogą wpłynąć na
zdolność Grupy do pozyskania umów, kontraktów i pozwoleń, które są wymagane, aby Grupa mogła
realizować swoje projekty

Organy administracji publicznej w Polsce mają znaczny zakres uznaniowych uprawnień decyzyjnych i mogą nie podlegać
kontroli innych organów, wymogom do wysłuchania stron lub dokonania uprzedniego zawiadomienia lub kontroli publicznej.
Organy administracji publicznej w takich krajach mogą wykonywać swoje prawo do podejmowania decyzji w sposób
arbitralny lub wybiórczy albo niezgodny z prawem oraz pod wpływem okoliczności politycznych lub gospodarczych. Grupa
otrzymała już w przeszłości decyzje administracyjne, które zmusiły ją do nieplanowanej zmiany planów inwestycyjnych (w
tym ograniczenia skali projektu). Wspomniana uznaniowość może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową lub wyniki działalności Grupy.
5.2.4.

Posiadany przez Grupę tytuł prawny do nieruchomości inwestycyjnych i projektów deweloperskich może
być w niektórych przypadkach kwestionowany, a odpowiednie pozwolenia mogły zostać uzyskane z
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa

Grupa może mieć trudności, aby bezsprzecznie ustalić, że tytuł prawny do nieruchomości został przyznany odpowiedniej
spółce Grupy a w niektórych przypadkach, ustalenie takie może być niemożliwe, ze względu na fakt, że przepisy regulujące
kwestie związane z nieruchomościami w Polsce są złożone, a często wieloznaczne lub wewnętrznie sprzeczne, a dane
zawarte w odpowiednich rejestrach mogą nie być wiarygodne. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, transakcje
związane z nieruchomościami mogą być kwestionowane z wielu różnych powodów i w oparciu o wiele podstaw prawnych, a
w szczególności w przypadkach, gdy sprzedający lub przekazujący nieruchomość nie posiadał prawa do rozporządzania
daną nieruchomością, naruszone zostały wymogi dotyczące uzyskania zezwoleń korporacyjnych przez drugą stronę
transakcji lub jeżeli przeniesienie tytułu nie zostało wpisane do urzędowego rejestru w wymaganym terminie. Jednakże
nawet jeżeli tytuł prawny do nieruchomości został zarejestrowany, może on być nadal zakwestionowany. W związku z
powyższym, nie można zapewnić, że Grupa zachowa przysługujący jej tytuł własności w przypadku, gdyby został on
zakwestionowany. Ponadto istnieje możliwość, że zezwolenia, autoryzacje, decyzje o zmianie decyzji o warunkach
zabudowy lub inne podobne wymogi zostały spełnione z naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacji (włącznie ze
zwrotem niezgodnych z prawem płatności). Kwestie takie mogą podlegać późniejszemu podważeniu. Podobne problemy
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mogą powstać w kontekście zgodności z procedurami prywatyzacyjnymi oraz aukcjami związanymi z pozyskaniem
dzierżawy gruntów i praw do zabudowy. Monitorowanie, ocena lub weryfikacja tych obaw może być trudna lub niemożliwa.
Jeżeli takie zezwolenie, autoryzacja lub decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy albo podobne wymogi zostaną
zakwestionowane, może to negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy.
5.2.5.

Polski system ksiąg wieczystych jest nieprzejrzysty i mało efektywny

System ksiąg wieczystych w Polsce jest nadal nieprzejrzysty i nieefektywny, co może skutkować opóźnieniami procedury
nabywania nieruchomości gruntowych i procedury scalenia wielu działek w jedną oraz ujawniania scalonej działki w księgach
wieczystych, co stanowi wymóg dla rozpoczęcia realizacji niektórych projektów. Wspomniana nieefektywność może mieć
istotny negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy
Grupy.
5.2.6.

Nieruchomości Grupy mogą być przedmiotem roszczeń reprywatyzacyjnych

Po wejściu w życie przepisów o nacjonalizacji w Polsce w okresie powojennym wiele prywatnych nieruchomości i
przedsiębiorstw zostało przejętych przez Skarb Państwa. W wielu przypadkach mienie zostało odebrane z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa. Po przejściu przez Polskę do systemu gospodarki rynkowej w 1989 r. wielu byłych
właścicieli nieruchomości albo ich następców prawnych podjęło starania o odzyskanie nieruchomości lub przedsiębiorstw
utraconych po wojnie lub uzyskanie odszkodowania. Przez wiele lat podejmowano próby uregulowania kwestii roszczeń
reprywatyzacyjnych w Polsce. Pomimo to nie uchwalono żadnej ustawy, która regulowałaby procedury reprywatyzacyjne.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami byli właściciele nieruchomości lub ich następcy prawni mogą składać
wnioski do organów publicznych o uchylenie decyzji administracyjnych, na mocy których dokonano odebrania
nieruchomości. W przeszłości Grupa miała do czynienia z roszczeniami reprywatyzacyjnymi w ramach swoich projektów. Na
datę złożenia niniejszej Propozycji Nabycia nie toczą się żadne postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji
administracyjnych wydanych przez organy publiczne w stosunku do nieruchomości będących własnością Grupy. Nie ma
jednak gwarancji, że roszczenia reprywatyzacyjne nie zostaną wniesione przeciwko Grupie w przyszłości, co może istotnie
negatywnie wpłynąć na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy.

5.3

Czynniki ryzyka związane z oferowanymi instrumentami finansowymi

5.3.1.

Obligacje mogą nie stanowić właściwej inwestycji dla wszystkich inwestorów

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Obligacje powinien ustalić czy inwestycja w Obligacje jest dla niego odpowiednia
inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny inwestor powinien:


posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści i ryzyka
związanego z inwestowaniem w Obligacje;



posiadać dostęp do oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w
kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu inwestycji w Obligacje na jego
ogólny portfel inwestycyjny;



posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z
inwestowaniem w Obligacje;



w pełni rozumieć warunki Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych; oraz



posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy
rozwoju gospodarczego, poziomy stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na
inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyk.

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez osoby, które potencjalnie dokonają inwestycji w Obligacje, podlega
przepisom regulującym inwestycje lub ocenie albo regulacjom przyjętym przez określone organy. Każda osoba rozważająca
inwestycję w Obligacje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim
zakresie:


Obligacje stanowią dla niej inwestycję zgodną z prawem;



Obligacje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz



obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Obligacji przez taką osobę.
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Instytucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy w celu
ustalenia jaka jest właściwa klasyfikacja Obligacji z punktu widzenia zarządzania ryzyka lub podobnych zasad.
5.3.2.

Ryzyko związane z charakterem obligacji

Obligacja jest instrumentem finansowym, który umożliwia uzyskanie określonej stopy zwrotu przy określonym poziomie
ryzyka.
Wyróżnia się dwa podstawowe ryzyka inwestycji w obligacje:
1.

Ryzyko kredytowe

2.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko kredytowe jest związane z emitentem. Podstawowy element ryzyka kredytowego stanowi ryzyko niedotrzymania
warunków. Wynika ono z możliwości niewypełnienia przez emitenta świadczeń z tytułu obligacji, tj. niezapłacenia odsetek w
terminie i/lub wartości nominalnej w terminie wykupu. Ryzyko kredytowe jest jednak szersze niż jedynie ryzyko
niedotrzymania warunków. Możliwe jest zaistnienie sytuacji, że pomimo, iż emitent prawidłowo obsługuje płatności
wynikające z obligacji, w wyniku np. pogorszenia się jego sytuacji finansowej rynek ocenia, iż premia za ryzyko zawarta
w oprocentowania obligacji jest zbyt niska, co powoduje spadek ich ceny rynkowej. Oczywiście istnieje także możliwość
odwrotna, w wyniku której ocena wiarygodności kredytowej emitenta wzrośnie, a wraz z nią cena obligacji.
W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu ryzyko stopy procentowej polega na tym, iż istnieje możliwość
zrealizowania niższej od oczekiwanej stopy dochodu w terminie do wykupu (YTM – yield to maturity). Wyróżnia się dwa
podstawowe elementy ryzyka stopy procentowej:
1.

Ryzyko dochodu

2.

Ryzyko reinwestycji.

Ryzyko dochodu związane jest z faktem iż obligacja o zmiennym oprocentowaniu okresowo dostosowuje się do rynkowych
stóp procentowych, w efekcie inwestor otrzymuje odsetki na rynkowym poziomie przez cały okres inwestycji. Z drugiej jednak
strony na chwilę emisji nie są możliwe do przewidzenia bezwzględne wartości zrealizowanych przepływów kuponowych z
obligacji (struktury przepływów pieniężnych). Ich wysokość uzależniona jest od przyszłych poziomów stopy WIBOR 6M. Jej
ewentualny spadek/wzrost w przyszłości wpłynie na odpowiednio niższą/wyższą nominalną stopę zwrotu z inwestycji w
obligacje dla Inwestora.
Ryzyko reinwestycji wynika z faktu, iż nie ma pewności co do stopy dochodu po jakiej będzie istniała możliwość
reinwestowania płatności odsetkowych z obligacji. Aby inwestor zrealizował dokładnie oczekiwany poziom YTM konieczne
jest reinwestowania odsetek z obligacji po tej samej stopie.
5.3.3.

Ryzyko niedojścia emisji Obligacji do skutku

W przypadku określonych w Propozycji Nabycia emisja Obligacji nie dojdzie do skutku.
5.3.4.

Ryzyko nieprzydzielenia Obligacji oraz ryzyko redukcji

Inwestor powinien brać pod uwagę możliwość nieprzydzielenia Obligacji lub ich przydzielenia w mniejszej liczbie niż
wskazana w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia.
Warunkiem lecz nie gwarancją przydzielenia Inwestorowi Obligacji jest prawidłowe złożenie przez Inwestora Formularza
Przyjęcia Propozycji Nabycia i opłacenie Obligacji. Za pełną wpłatę uznaje się wpłatę w wysokości równej co najmniej
iloczynowi liczby zamawianych Obligacji i wartości nominalnej Obligacji, dokonaną zgodnie z zasadami określonymi w
Propozycji Nabycia.
Skutkiem złożenia przez Inwestora nieprawidłowego Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia lub nieopłacenia go zgodnie
z zasadami opisanymi w niniejszej Propozycji Nabycia jest nieważność Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia.
Przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Emitenta w uzgodnienie z Noble Securities. W ramach przydziału
uznaniowego Emitent, w uzgodnieniu z Noble Securities, może brać pod uwagę kolejność składania przez Inwestorów
Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz kolejność dokonywania przez Inwestorów wpłat na Obligacje.
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5.3.5.

Ryzyko związane z wpłatami na Obligacje

Ponadto zwraca się uwagę, że prawa z Obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą zapisania
Obligacji w Ewidencji. W związku z powyższym należne oprocentowanie z Obligacji będzie naliczane od Daty Emisji. W
okresie pomiędzy wpłatą na Obligacje a Datą Emisji (także w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Daty Emisji) środki
wpłacone przez Inwestorów nie będą oprocentowane.
5.3.6.

Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji

Na dzień sporządzenia niniejszej Propozycji Nabycia Obligacje nie są zabezpieczone. Zgodnie z Warunkami Emisji,
warunkiem przydziału Obligacji jest m.in. złożenie oświadczenia woli w formie aktu notarialnego przez ustanawiającego
zabezpieczenie o ustanowieniu Hipoteki stanowiącej zabezpieczenie Obligacji;. Obligacje nie zostaną zapisane na
rachunkach w KDPW (tj. zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie) przed wpisaniem Hipoteki do księgi
wieczystej prowadzonej przez właściwy sąd dla Nieruchomości na pierwszym miejscu hipotecznym. Jeżeli Hipoteka nie
zostanie wpisana do właściwej księgi wieczystej na pierwszym miejscu hipotecznym do dnia 30 kwietnia 2013 r. lub zostanie
z niej wykreślona przed Datą Wykupu, Obligatariuszom będzie przysługiwać prawo przedterminowego wykupu Obligacji.
Ponadto,
Nie można zagwarantować, że Hipoteka zostanie wpisana do właściwej księgi wieczystej na pierwszym miejscu hipotecznym
oraz określić, kiedy wpis taki mógłby zostać dokonany.
Zgodnie z raportem z wyceny Nieruchomości jej wartość na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 224.758.000 zł.. Niezależnie
od tego, czy Hipoteka zostanie wpisana do właściwej księgi wieczystej, nie można zapewnić, że wartość przedmiotu
zabezpieczenia, tj. Nieruchomości, będzie wystarczająca do pełnego zaspokojenia wszelkich roszczeń Obligatariuszy.
5.3.7.

Ryzyko związane ze strukturą nabywców

Ze względu na sposób emisji Obligacji, jej wielkość i brak ratingu, Propozycje Nabycia Obligacji kierowane będą głównie do
inwestorów indywidualnych. Emitent nie wyklucza skierowania Propozycji Nabycia do inwestorów instytucjonalnych, jednak
nie gwarantuje objęcia Obligacji w całości ani w części przez takich inwestorów.
5.3.8.

Ryzyko nie wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst

GPW może odmówić wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst, co skutkować może m.in. brakiem możliwości zbycia
Obligacji.
5.3.9.

Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO Catalyst

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany
w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, GPW,
na żądanie KNF, ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jako
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż
3 miesiące:
a)

na wniosek Emitenta;

b)

jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;

c)

jeśli Emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu.

5.3.10.

Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w ASO Catalyst

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi zagraża w sposób
istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego
w alternatywnym systemie obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, GPW, na żądanie KNF, ma obowiązek
wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
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Organizator Alternatywnego Systemu, zgodnie z § 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć
instrumenty finansowe z obrotu:
a)

na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta
dodatkowych warunków;

b)

jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;

c)

wskutek ogłoszenia upadłości emitenta lub w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości
z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania;

d)

wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

Ponadto organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:
e)

w przypadkach określonych przepisami prawa;

f)

jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;

g)

w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;

h)

po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej
likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku
środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może
zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt 3) Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków wskazanych w rozdziale V powołanego Regulaminu,
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w ASO.
5.3.11.

Brak możliwości zbycia Obligacji w związku z brakiem płynności przed lub w przypadku braku
wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO Catalyst

Przed wprowadzeniem Obligacji do obrotu w ASO Catalyst, Obligatariusze mogą mieć ograniczoną możliwość lub mogą nie
posiadać możliwości zbycia Obligacji. Zbycie Obligacji będzie mogło nastąpić jedynie w ramach transakcji prywatnej
dokonanej poza zorganizowanym systemem obrotu.
5.3.12.

Wypłata dywidendy lub inne płatności wewnątrz Grupy

Spółka jest spółką holdingową, która nie posiada istotnych aktywów innych niż udziały kapitałowe w jej spółkach zależnych.
Prawie cała działalność Spółki prowadzona jest poprzez jej podmioty zależne. Podstawowe źródło przychodów Spółki oraz jej
zdolność do zaspokajania swoich zobowiązań finansowych, także w stosunku do Obligatariuszy, zależy więc od poziomu
dywidendy, spłat pożyczek, wypłat i innych przelewów środków wewnątrz grupy jakie otrzymuje od swoich spółek zależnych. Nie
istnieją zobowiązania umowne ani inne nakładające na spółki zależne Spółki zobowiązania do dokonywania regularnych wypłat
dywidendy na rzecz Spółki. Ponadto zdolność podmiotów zależnych Spółki do wypłaty dywidendy oraz kwoty dywidendy, jakie
mogą podlegać wypłacie, zależeć będą od wyników operacyjnych danego podmiotu zależnego oraz podlegają obowiązującym
przepisom i regulacjom. Roszczenia wierzycieli podmiotów zależnych Spółki mają pierwszeństwo w stosunku do aktywów tych
podmiotów zależnych wobec roszczeń Spółki. W związku z powyższym, roszczenia Obligatariuszy są strukturalnie
podporządkowane, w przypadku upadłości/niewypłacalności któregokolwiek z podmiotów zależnych, wobec roszczeń wierzycieli
takich podmiotów zależnych.
5.3.13.

Ryzyko zmienności kursu rynkowego i płynności

Z wprowadzeniem do obrotu Obligacji w alternatywnym systemie obrotu, wiąże się ryzyko zmienności kursu Obligacji. Kurs w
alternatywnym systemie obrotu kształtuje się pod wpływem relacji podaży i popytu, która jest wypadkową wielu czynników i
skutkiem trudno przewidywalnych reakcji inwestorów. W przypadku znacznego wahania kursów, posiadacze Obligacji mogą być
narażeni na ryzyko niezrealizowania zaplanowanego zysku, notowania Obligacji Emitenta mogą znacznie odbiegać od ceny
emisyjnej Obligacji. Zmienność kursu rynkowego Obligacji może wynikać m.in. z okresowych zmian w wynikach działalności
Emitenta, rozmiaru i płynności rynku obligacji, sytuacji na GPW, sytuacji na giełdach światowych oraz zmian czynników
makroekonomicznych i politycznych. Dodatkowo, istnieje ryzyko niskiej płynności Obligacji w alternatywnym systemie obrotu co
może utrudnić lub wręcz uniemożliwić sprzedaż Obligacji po żądanej przez posiadacza Obligacji cenie.
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5.3.14.

Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji

Zdolność Spółki do spłaty zadłużenia zależy od tego, czy wdrożenie jej strategii zakończy się powodzeniem, a także od
czynników finansowych, związanych z konkurencją, prawnych, regulacyjnych i technicznych, w tym czynników znajdujących się
poza jej kontrolą. Dodatkowo niektóre z istniejących kredytów Grupy oraz inne umowy pożyczki stają się wymagalne lub mogą
stać się wymagalne przed przewidzianym w harmonogramie terminem wymagalności Obligacji. Jeżeli Spółka nie będzie zdolna
do wygenerowania wystarczających przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w celu dokonania spłaty kwoty głównej i
oprocentowania swojego zadłużenia, Spółka może być zmuszona do refinansowania całości lub części swojego zadłużenia.
Ponadto przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Spółki mogą być niewystarczające na spłatę Obligacji w całości w
terminie ich wymagalności, co może spowodować konieczność refinansowania Obligacji. Zdolność Spółki do refinansowania
swojego zadłużenia, z Obligacjami włącznie, zależała będzie, między innymi, od:


sytuacji finansowej Spółki w danym czasie;



zastrzeżeń obowiązujących w stosunku do umów rządzących jej zadłużeniem oraz



innych czynników, a w szczególności warunków rynkowych.

Spółka nie może zapewnić, że wspomniane refinansowanie będzie możliwe na warunkach, jakie będą dla niej do
zaakceptowania lub że Spółka będzie mogła pozyskać dodatkowe finansowanie. Jeżeli refinansowanie nie będzie możliwe lub
dodatkowe finansowanie nie będzie dostępne, Spółka może być zobowiązana do sprzedaży swoich aktywów w okolicznościach,
które mogą nie pozwolić na uzyskanie najwyższych cen lub nie spełnić swoich zobowiązań dłużnych, z każdą z Obligacji
włącznie, co mogłoby umożliwić Obligatariuszom żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji.

CAPITAL PARK S.A. Propozycja Nabycia Obligacji Serii A

78

6.

WZÓR FORMULARZA PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA
NobleNobleNobleNobleNobleNobleNobleNobleNobleNobleNobleNobleNobleNoble

FORMULARZ PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI CAPITAL PARK S.A.
W związku z ofertą publiczną Obligacji serii A spółki Capital Park S.A. przyjmuję Propozycję Nabycia Obligacji
i składam zapis na Obligacje na zasadach określonych w Propozycji Nabycia Obligacji, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
INWESTOR
1. Imię i Nazwisko / Firma*: .............................................................................................................................................................................................
2. Adres zameldowania / Siedziba*: ................................................................................................................................................................................
3. Adres do korespondencji: ............................................................................................................................................................................................
4. PESEL/REGON lub inny numer identyfikacyjny*: .........................................................................................................................................................
5. Nr dowodu osobistego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej / paszportu*: .............................................................................................................
6. Adres e-mail: ................................................................................................................................................................................................................
7. Status dewizowy: …………………………………...………………………………………………………………………………………. .........................................................................
8.Obywatelstwo:…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

ZAPIS NA OBLIGACJE
9. Liczba Obligacji Serii A objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia (min 2200 sztuk):
................................................, słownie: .........................................................................................................................................................................
10. Cena emisyjna (równa wartości nominalnej) Obligacji: 100,00 zł ( słownie: sto złotych 00/100)
11. Kwota wpłaty na Obligacje: ................................................, słownie: ........................................................................................................................
12. Forma wpłaty na Obligacje:
przelew na rachunek bankowy Oferującego Obligacje - Noble Securities S.A. prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.,
numer rachunku 65 1460 1181 2002 1006 1024 0002
przeksięgowanie środków z mojego rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego prowadzonego przez Noble Securities S.A. numer
………………………………………………..............................................................................................................................................................................................
na rachunek bankowy Noble Securities S.A. prowadzony przez Getin Noble Bank S.A., numer rachunku 65 1460 1181 2002 1006 1024 0002.
* opłata za realizację niniejszego przelewu wynosi 3,00 (trzy 00/100) zł. Opłata zostanie pobrana z rachunku papierów wartościowych i pieniężnego Klienta.

13. W przypadku wystąpienia nadpłaty proszę o zwrot nadpłaconych środków pieniężnych przelewem na rachunek*:
numer ………………………………………………..............prowadzony przez......................................................................................................................................
Proszę o przelanie środków z tytułu odsetek, z tytułu wykupu oraz (wyłącznie w przypadku przedstawienia Obligacji do przedterminowego wykupu)
z tytułu przedterminowego wykupu na rachunek numer……………………….............…..prowadzony przez.............................................................................
W przypadku przydzielenia Obligacji zaświadczenie o ich nabyciu zostanie przesłane przez Noble Securities S.A. listem poleconym na adres wskazany powyżej w pkt 3 jako adres do korespondencji,
a w przypadku gdy taki adres nie zostanie podany zaświadczenie zostanie przesłane na wskazany powyżej w pkt 2 adres zameldowania/siedziby, w terminie 14 dni od dnia przydziału Obligacji.

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA
W związku ze złożeniem zapisu na Obligacje serii A spółki Capital Park S.A.:
wskazuję rachunek papierów wartościowych nr …………………………………….prowadzony przez………………………………………………… jako rachunek papierów
wartościowych, na którym Obligacje powinny zostać deponowane po ich zdematerializowaniu w rozumieniu art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie zgadzam się na zapisanie na koncie sponsora emisji przydzielonych mi Obligacji serii A
spółki Capital Park S.A. w przypadku, gdyby ww. rachunek papierów wartościowych okazał się nieprawidłowy.

PEŁNOMOCNICY/REPREZENTANCI INWESTORA
1.Imię i Nazwisko: …………………………………….……………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………….………………………………………
PESEL/ Nr dowodu osobistego / paszportu*…………………………………….….…

2.Imię i Nazwisko: …………………………………….……………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………….………………………………………
PESEL/ Nr dowodu osobistego / paszportu*…………………………………….….…

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE INWESTORA
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:
1
zapoznałem się z treścią Propozycji Nabycia i akceptuję Warunki Emisji oraz Warunki Oferty tam opisane,
2
wyrażam zgodę na przyjęcie przez Zarząd wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne w związku z:

dematerializacją Obligacji, w rozumieniu Ustawy o obrocie,

zawarciem przez Emitenta umowy z KDPW o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW,

wprowadzeniem Obligacji do ASO CATALYST.
Oświadczenie Inwestora będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej (osób fizycznych) reprezentującej (reprezentujących) Inwestora:
Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest Emitent i Noble Securities S.A.
Oświadczam, że moje dane osobowe przekazuję Emitentowi i Noble Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo
wglądu do moich danych
i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z
późn. zm.).
Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie przez Emitenta i Noble Securities S.A. moich danych osobowych w związku z ofertą nabycia Obligacji, w tym w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia oferty Obligacji oraz niezbędnym do dokonywania płatności wynikających z Obligacji,
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przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywanie mi przez Noble Securities S.A. informacji marketingowych dotyczących usług i
produktów oferowanych przez Noble Securities S.A., jak również produktów i usług oferowanych przez Getin Noble Bank S.A., który jest
podmiotem dominującym nad Noble Securities S.A.,
przekazywanie przez Noble Securities S.A. moich danych osobowych do Getin Noble Bank S.A., jako podmiotu dominującego nad Noble
Securities S.A., oraz na ich przetwarzanie przez Getin Noble Bank S.A. w związku z działalnością prowadzoną przez ten bank, jak również w
celu przekazywania mi przez Getin Noble Bank S.A. informacji marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez ten bank,
otrzymywanie od Noble Securities S.A. i Getin Noble Bank S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

Inwestor / Pełnomocnik

Osoba potwierdzająca podpis

Data, podpis

Data, podpis, pieczątka imienna

UWAGA: Wszelkie konsekwencje niewłaściwego wypełnienia Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia ponosi wyłącznie Inwestor
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7.

UCHWAŁY ORGANÓW EMITENTA STANOWIĄCE PODSTAWĘ EMISJI OBLIGACJI
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Załączniki (zamieszczone w odrębnym dokumencie):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Statut Emitenta
Odpis z KRS Emitenta
Raport z wyceny nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, sporządzony na dzień 30
grudnia 2011 r.
Połączone zbadane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta („combined financial statements”) za lata
2008 - 2010.
Zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011
r.
Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2011 r.
Informacje finansowe Pro Forma Grupy Kapitałowej Capital Park sporządzone na dzień 31 grudnia 2011
r.
Wyciąg najistotniejszych postanowień z Umowy o ustanowienie administratora hipoteki
Wyciąg najistotniejszych postanowień z Umowy w przedmiocie użyczenia przedmiotu zabezpieczenia
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LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Noble Securities S.A.
Centrala

Departament Emisji Instrumentów Finansowych

30-081 Kraków

30-081 Kraków

ul. Królewska 57

ul. Królewska 57

Tel.: +48 12 426 25 15

Tel.: +48 12 422 31 00

Fax: +48 12 411 17 66

Fax: +48 12 411 17 66

biuro@noblesecurities.pl

bbi@noblesecurities.pl

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Bielsku-Białej

w Częstochowie

w Gdańsku

w Gorzowie Wlkp.

43-300 Bielsko-Biała

42-200 Częstochowa

80-241 Gdańsk

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Barlickiego 7 IIp.

ul. Dąbrowskiego 7

ul. Grunwaldzka 48/50

ul. Sikorskiego 22

Tel.: +48 33 812 96 32-33

Tel.: +48 34 324 05 35

Tel.: +48 58 341 91 77

Tel: +48 95 724 13 10-14

Fax: +48 33 811 80 57 17

Fax: +48 34 365 22 40

Fax: +48 58 341 94 45

Fax: +48 95 729 98 11

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Kaliszu

w Katowicach

w Kielcach

w Krakowie

62-800 Kalisz

40-013 Katowice

25-501 Kielce

30-081 Kraków

ul. Chopina 26-28

ul. Staromiejska 17

ul. Sienkiewicza 78A

ul. Królewska 57

Tel: +48 62 757 12 00-03

Tel.: +48 32 601 25 16

Tel.: +48 41 345 99 90

Tel.: + 48 12 422 31 00

Fax: +48 62 757 12 27

Fax: +48 32 220 70 13

Fax: +48 41 345 99 89

Fax: + 48 12 411 08 00

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Krakowie

w Lublińcu

w Łodzi

w Poznaniu

31-026 Kraków

42-700 Lubliniec

90-318 Łódź

61-770 Poznań

ul. Radziwiłłowska 33/35

ul. Oświęcimska 7

ul. Sienkiewicza 82/84

ul. Paderewskiego 6

Tel.: + 48 12 628 53 55-56

Tel.: +48 34 356 38 61-65

Tel.: +48 42 630 88 05

Tel.: +48 61 855 02 44,

Fax: + 48 12 422 01 80

Fax: +48 34 356 35 42

Fax: +48 42 630 11 25

Fax: +48 61 851 06 51

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Pszczynie

w Raciborzu

w Rzeszowie

Punkt Obsługi Klienta w
Szczecinie

43-200 Pszczyna

47-400 Racibórz

35-068 Rzeszów

ul. Piastowska 22

ul. Adama Mickiewicza 13B

ul. Grunwaldzka 10

Tel.: +48 32 447 16 11

Tel.: +48 32 455 66 80-81

Tel: +48 17 850 01 01

Fax: +48 32 447 16 22

Fax: +48 32 417 04 97

Fax: +48 17 857 96 78

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Warszawie

w Warszawie

we Wrocławiu

w Nysie

02-672 Warszawa

00-078 Warszawa

50-048 Wrocław

ul. Domaniewska 39A

pl. Piłsudskiego 1

ul. Piłsudskiego 13

Tel.: +48 22 288 81 58-61

Tel.: +48 22 627 38 76

Tel: +48 71 323 08 36-37

Fax: +48 22 288 81 62

Fax: +22 628 49 78

Fax: +48 71 341 20 09

Punkt Obsługi Klienta
w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Kopernika 35/37
Tel: +48 56 62 16 272
Fax: 56 621 62 59

70-412 Szczecin
ul. Niepodległości 30
Tel: +48 91 43 42 555-556
Fax: +48 91 43 42 564

48-300 Nysa
ul. Piastowska 21/11
Tel: +48 77 409 02 75
fax: +48 77 466 30 89

