
 
 

 

 

 

 

ECHO INVESTMENT S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach i adresem przy ul. Solidarności 36, 25-323 Kielce, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

0000007025) 

 

Errata nr 1 z dnia 6 czerwca 2017 r. do treści  

prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna  

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego  

w dniu 26 maja 2017 r. 

decyzją nr DPI/WE/410/27/20/17 

 

Niniejszy dokument został sporządzony w związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki w treści 

Prospektu, która nie stanowi istotnego błędu, niedokładności lub znaczącego czynnika 

mogącego wpłynąć na ocenę papierów wartościowych Emitenta.  

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im  

w Prospekcie.  

I. W rozdziale „Podstawowe Warunki Emisji Obligacji – 5.Wykup Obligacji – 5.1.Wykup” (str. 39), 

skorygowano informacje w następujący sposób:  

1) Było: 

„Spółka dokona wykupu wszystkich pozostających do wykupu Obligacji danej serii w Dniu 

Ostatecznego Wykupu poprzez zapłatę każdemu Obligatariuszowi Wartości Nominalnej każdej 

Obligacji posiadanej przez niego w Dniu Ustalenia Praw.” 

2) Jest: 

„Spółka dokona wykupu wszystkich pozostających do wykupu Obligacji danej serii w Dniu 

Ostatecznego Wykupu poprzez zapłatę każdemu Obligatariuszowi Wartości Nominalnej każdej 

Obligacji posiadanej przez niego w Dniu Ustalenia Uprawnionych.” 

 

II. W rozdziale „Informacja o papierach wartościowych stanowiących przedmiot Oferty – Opis 

praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz 

procedury wykonywania tych praw” (str. 94), skorygowano informacje w następujący sposób:  

1) Było: 

„[…]. Świadczenia pieniężne z Obligacji będą spełnione na rzecz podmiotów będących 

Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Praw. Środki pieniężne niezbędne do wypełnienia zobowiązań 

wynikających z świadczeń z Obligacji będą pochodziły z bieżącej działalności operacyjnej Spółki lub 

z zewnętrznego finansowania Grupy.” 

2) Jest: 
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„[…]. Świadczenia pieniężne z Obligacji będą spełnione na rzecz podmiotów będących 

Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Uprawnionych. Środki pieniężne niezbędne do wypełnienia 

zobowiązań wynikających z świadczeń z Obligacji będą pochodziły z bieżącej działalności 

operacyjnej Spółki lub z zewnętrznego finansowania Grupy.” 

 

III. W rozdziale „Informacja o papierach wartościowych stanowiących przedmiot Oferty – Opis 

praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz 

procedury wykonywania tych praw – Prawo do wykupu Obligacji” (str. 95), skorygowano 

informacje w następujący sposób:  

1) Było: 

„[…].Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę Wartości Nominalnej, na rzecz podmiotów będących 

Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Praw. W Dniu Wykupu zostaną zapłacone Odsetki naliczone za 

ostatni Okres Odsetkowy do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).” 

2) Jest: 

„[…].Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę Wartości Nominalnej, na rzecz podmiotów będących 

Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Uprawnionych. W Dniu Wykupu zostaną zapłacone Odsetki 

naliczone za ostatni Okres Odsetkowy do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).” 

 

IV. W rozdziale „Informacja o papierach wartościowych stanowiących przedmiot Oferty – Opis 

praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz 

procedury wykonywania tych praw – Świadczenia pieniężne z tytułu Obligacji” (str. 95), 

skorygowano informacje w następujący sposób:  

1) Było: 

„Wszystkie płatności z tytułu Obligacji danej serii będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz 

podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych lub Rachunki Zbiorcze zgodnie z 

Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z 

Obligacji są w Dniu Ustalenia Praw zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych lub którzy są 

uprawnieni z Obligacji zapisanych na Rachunkach Zbiorczych.” 

2) Jest: 

„Wszystkie płatności z tytułu Obligacji danej serii będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz 

podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych lub Rachunki Zbiorcze zgodnie z 

Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z 

Obligacji są w Dniu Ustalenia Uprawnionych zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych 

lub którzy są uprawnieni z Obligacji zapisanych na Rachunkach Zbiorczych.” 

 

V. W rozdziale „Informacja o papierach wartościowych stanowiących przedmiot Oferty – 

Nominalna stopa procentowa i zasady dotyczące płatności odsetek” (str. 96), skorygowano 

informacje w następujący sposób:  

1) Było: 

„[…].Agent Kalkulacyjny dokona zgodnie z Regulacjami KDPW obliczenia dla Spółki Odsetek 

należnych do zapłaty w następnym Dniu Płatności Odsetek, a Spółka zawiadomi KDPW o następnym 
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Dniu Ustalenia Praw, Dniu Płatności Odsetek i wysokości Odsetek należnych za dany Okres 

Odsetkowy z tytułu Obligacji danej serii.” 

2) Jest: 

„[…].Agent Kalkulacyjny dokona zgodnie z Regulacjami KDPW obliczenia dla Spółki Odsetek 

należnych do zapłaty w następnym Dniu Płatności Odsetek, a Spółka zawiadomi KDPW o następnym 

Dniu Ustalenia Uprawnionych, Dniu Płatności Odsetek i wysokości Odsetek należnych za dany 

Okres Odsetkowy z tytułu Obligacji danej serii.” 

 

VI. W rozdziale „Skróty i definicje” (str. 122), skorygowano informacje w następujący sposób:  

1) Było: 

„ 

Dzień Ustalenia Praw o ile Regulacje KDPW nie stanowią inaczej, Dzień Roboczy 

przypadający na 6 (sześć) Dni Roboczych przed danym Dniem 

Płatności 

” 

2) Jest: 

„ 

Dzień Ustalenia 

Uprawnionych 

dzień ustalenia Obligatariuszy uprawnionych do otrzymania świadczeń 

z Obligacji danej serii, tj. 5 (piąty) Dzień Roboczy przed Dniem 

Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek, a także, w 

przypadku zdarzeń opisanych w Punkcie 11 (Likwidacja, Podział, 

Połączenie i Przekształcenie) lub wystąpienia sytuacji, w której zgodnie 

z Punktem 9 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia 

Podstawy Wcześniejszego Wykupu) oraz Punktem 10 (Brak Płatności) 

niniejszych Warunków Emisji, gdy zostanie złożone żądanie 

wcześniejszego wykupu – odpowiednio dzień otwarcia likwidacji lub 

dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu, chyba że – w każdym z 

powyższych przypadków – taki dzień nie będzie mógł być Dniem 

Ustalenia Uprawnionych zgodnie z Regulacjami Catalyst lub 

Regulacjami KDPW – inny najbliższy dzień przypadający przed takim 

dniem zgodny z aktualnie obowiązującymi Regulacjami Catalyst oraz 

Regulacjami KDPW w zakresie mającym zastosowanie do ustalenia 

podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji. 

” 

 

 


