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Komunikat Aktualizujący nr 1 

do Memorandum Informacyjnego 

sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną do 3.000 sztuk Obligacji na okaziciela Serii B 

o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych każda i cenie emisyjnej równej wartości 
nominalnej wynoszącej 1.000,00 złotych na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie 

 

 

Osiedle Wiklinowa sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5, 00-446 Warszawa 
KRS: 0000868423 

biuro@grupainwest.pl 

www.grupainwest.pl 

 

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie 
określone w Memorandum Informacyjnym sporządzonym w związku z Ofertą Publiczną 
przeprowadzaną w trybie określonym w art. 37b Ustawy o ofercie - w Załączniku 8. 
„Objaśnienie definicji i skrótów”. 

 

Niniejszy Komunikat Aktualizujący został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości w 
sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na 
stronach internetowych Emitenta: www.grupainwest.pl oraz PCDM: www.pcdm.pl.  

 

 

W związku z podjęciem przez Emitenta uchwały nr 1/11/04/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w 
sprawie przedłużenia terminu subskrypcji Obligacji Serii B w treści Memorandum Informacyjnego 
wprowadza się następujące zmiany: 
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W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

Zmiana nr 1: s. 56, Rozdział IV, pkt 16.2 Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży: 

 

Było: 

 

CZYNNOŚĆ TERMIN 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 31 marca 2022 r. 

Przyjmowanie Zapisów na Obligacje 31 marca 2022 r. – 12 kwietnia 2022 r. 

Przydział Obligacji 13 kwietnia 2022 r. 

 

Jest: 

 

CZYNNOŚĆ TERMIN 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 31 marca 2022 r. 

Przyjmowanie Zapisów na Obligacje 31 marca 2022 r. – 14 kwietnia 2022 r. 

Przydział Obligacji 15 kwietnia 2022 r. 

 

 

W związku z przedłużeniem terminu subskrypcji, a co za tym idzie przesunięciem Dnia Przydziału 
Obligacji serii B, zostaną zachowane daty zakończenia poszczególnych Okresów Odsetkowych,  
a odpowiedniemu skróceniu ulegnie jedynie data rozpoczęcia pierwszego Okresu Odsetkowego.  

Inwestorom, którzy złożyli zapisy i opłacili Obligacje serii B przed pierwotną datą zakończenia 
subskrypcji, Emitent wypłaci ekwiwalent za okres od dnia 13 kwietnia 2022 r. (łącznie z tym dniem) 
do dnia utworzenia Ewidencji (z wyłączeniem tego dnia) o wartości analogicznej do Odsetek, które 
byłyby naliczane w tym terminie. Ekwiwalent będzie płatny na koniec Pierwszego Okresu 
Odsetkowego. 

Zmiana okresów przyjmowania zapisów w żadnym wypadku nie stanowi zmiany Warunków Emisji i 
jest zgodna z postanowieniami Rozdziału IV, punktu 16.2 Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji  
lub sprzedaży, Memorandum Informacyjnego. 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2022 roku 

 


