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Obligacje Getin Noble Bank S.A. o wartości 60 milionów złotych sprzedane.
W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A,
Noble Securities uplasował kolejną transzę instrumentów dłużnych banku. Sprzedane zostały wszystkie
spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-V. Ponadto, pomimo podjęcia przez
emitenta w trakcie subskrypcji decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do 60 000, popyt
przekroczył podaż.
Dom maklerski Noble Securities S.A. we współpracy z placówkami agenta, sprzedał obligacje Getin Noble
Banku S.A. W ramach oferty publicznej uplasowanych zostało 60 000 obligacji na okaziciela
serii PP5-V o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 60 000 000 zł. Obligacje będą
podlegać wykupowi w lipcu 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p.
w stosunku rocznym. Getin Noble Bank S.A. będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego
systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.
„W ostatnim okresie na światowych rynkach akcji, jak również rynkach OTC można było zaobserwować silne
wahania kursów świadczące o niepokoju inwestorów. Było to spowodowane w szczególności przeprowadzonym
referendum dotyczącym wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Warto, w tym miejscu zauważyć, że rynek
obligacji nie został dotknięty poważną zmiennością.” - mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu
Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities S.A. „Świadczy to o ogólnej stabilności rynków obligacji jak
również zaufaniu inwestorów do podmiotów emitujących obligacje.” - dodaje Wojciech Gąsowski.
Środki pozyskane z ich emisji zostaną przeznaczone na podniesienie poziomu funduszy własnych (Tier II)
Emitenta.
Seria PP5-V została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych,
ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 9 września 2015 roku. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do
łącznej kwoty 750 mln zł dla których Noble Securities S.A. pełni funkcję wyłącznego organizatora.
Dom maklerski Noble Securities S.A. jest jednym z liderów rynku obligacji korporacyjnych. W 2015 roku Noble
Securities przeprowadził 52 emisje obligacji korporacyjnych pozyskując dla emitentów blisko 1 mld zł.
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Informacje dodatkowe:
Dom maklerski Noble Securities S.A. od ponad 21 lat aktywnie uczestniczy na rynku kapitałowym oferując inwestowanie
w akcje, obligacje, inne papiery wartościowe oraz produkty niebrokerskie. Broker, jako aktywny uczestnik rynku corporate
finance, od 2010 r., pozyskał dla klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji ponad 8 mld zł.
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 r. Noble Securities S.A. został nagrodzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW)
dwoma statuetkami „Lider Rynku 2014”. Pierwsza nagroda jest uhonorowaniem aktywności na rynku Catalyst i została
przyznana za największą liczbę serii obligacji korporacyjnych wprowadzonych do obrotu na tym rynku w 2014 r. Drugie
wyróżnienie dotyczy pionierskiej postawy Noble Securities S.A. w zakresie dystrybucji danych giełdowych, gdyż jako dom
maklerski udostępnia swoim klientom dane rzeczywiste nie tylko z GPW, ale również z TGE i BondSpot. Natomiast
w 2016 r. Zespół Analiz Rynkowych Noble Securities otrzymał wyróżnienie przyznane przez gazetę giełdy Parkiet za zajęcie
drugiego miejsca w rywalizacji portfeli fundamentalnych.
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