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Kolejna emisja obligacji Getin Noble Bank S.A. serii PP6 – II zakończona
sukcesem
Dom maklerski Noble Securities S.A. uplasował kolejną transzę obligacji Getin Noble Banku S.A. Wartość
emisji wyniosła 40 mln zł. Oprocentowanie tych obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej
o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku.
Dom maklerski Noble Securities S.A. we współpracy z placówkami agenta, uplasował obligacje Getin Noble
Bank S.A. W ramach oferty publicznej uplasowano 40 000 obligacji na okaziciela serii PP6-II o wartości
nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi
w listopadzie 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym.
Dodatkowo Getin Noble Bank S.A. będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do Alternatywnego Systemu
Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot na rynku obligacji GPW Catalyst.
Po raz kolejny zamknęliśmy emisję obligacji Getin Noble Bank S.A. Poprzednia również zakończyła się sukcesem.
Przyjęliśmy zapisy na dużo wyższą kwotę niż liczba oferowanych obligacji, czego powodem była wysoka
redukcja zapisów. Podobnie było tym razem. – mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Emisji Instrumentów
Finansowych.
Rynek obligacji w Polsce nadal dynamicznie się rozwija, papiery dobrych i pewnych Emitentów płacących
adekwatną do ryzyka marżę bez problemów znajdują miejsce w portfelach inwestorów, ponieważ są ciekawą
alternatywą dla lokat bankowych jak również bardziej ryzykownych instrumentów tj. akcji notowanych
na GPW. Powyższą tezę potwierdzają ostatnie emisje obligacji Getin Noble Banku, apetyt wśród inwestorów
detalicznych na inwestowanie w instrumenty dłużne jest bardzo duży. Zarówno poprzednia emisja jak i obecna
zakończyły się sporą nadsubskrypcją – dodał Norbert Kozioł, Doradca Zarządu Noble Securities S.A.
Seria obligacji PP6-II została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji
podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu
11 października 2016 r. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji
do łącznej kwoty 750 mln dla których Noble Securities S.A. pełni funkcję wyłącznego oferującego.
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Informacje dodatkowe:
Dom maklerski Noble Securities S.A. od ponad 22 lat aktywnie uczestniczy na rynku kapitałowym oferując inwestowanie
w akcje, obligacje, inne papiery wartościowe oraz produkty niebrokerskie. Broker, jako aktywny uczestnik rynku corporate
finance, w okresie od 1.11.2010-1.11.2016 pozyskał dla klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji
i obligacji ponad 8 mld zł*. Od 2010 r. Noble Securities S.A. zrealizował blisko 300 emisji dla 58 emitentów.
Oferta Noble Securities S.A. obejmuje również inwestowanie na platformie forexowej Noble Markets, dającej możliwość
lokowania środków w instrumenty finansowe oparte o waluty, towary, akcje spółek zagranicznych oraz indeksy giełdowe
z całego świata. Noble Securities S.A. jest także wiodącym uczestnikiem rynków organizowanych przez Towarową
Giełdę Energii S.A. (dalej: TGE). Oferta inwestycyjna Noble Securities S.A. dostępna jest zarówno poprzez Internet,
jak i w 18 Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych w całej Polsce.
W 2015 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podczas Giełdowej Spółki Roku (najstarszy ranking
na polskim rynku kapitałowym), wręczyła, Noble Securities S.A., nagrodę „LIDER ROKU 2014”, za największą liczbę serii
obligacji korporacyjnych wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst w 2014 r. Dodatkowo Noble Securities S.A. został
wyróżniony za prekursorską postawę w zakresie dystrybucji danych giełdowych, ponieważ jako dom maklerski udostępnia
swoim klientom, nie tylko dane rzeczywiste z GPW, ale również z TGE i BondSpot.
W 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po raz kolejny uhonorowała Noble Securities S.A.,
przyznając nagrodę „LIDER ROKU 2015” na rynku instrumentów pochodnych, za najwyższy udział animatora w wolumenie
obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi w 2015 roku. Dodatkowo w rywalizacji portfeli fundamentalnych
organizowanej przez gazetę giełdową PARKIET, Zespół Analiz Rynkowych Noble Securities S.A. otrzymał wyróżnienie
zajmując drugie miejsce w konkurencji.
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* są to dane historyczne, odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości

