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I. WSTĘP 

 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną do 10.000 (słownie: 

dziesięć tysięcy) sztuk obligacji serii BD o wartości nominalnej 1.000 (słownie: tysiąc) złotych każda (dalej także 

jako „Obligacje serii BD”) spółki Cavatina Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, których łączna wartość 

nominalna i łączna wartość liczona według ceny  emisyjnej wyniesie do 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) 

złotych. 

Oferowanie Obligacji serii BD odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach 

wartościowych, ich ofercie i Emitencie. 

 
1. EMITENT 

 

Nazwa (firma):   Cavatina Holding Spółka Akcyjna 

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Kraków 

Adres:    ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków 

Numer KRS:   0000690167 

Oznaczenie sądu:  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego 

REGON:    368028192 

NIP:    6793154645 

Telefon:    + 48 536 288 119 

Fax:    brak 

Poczta e-mail:   biuro@cavatina.pl 

Strona www:   www.cavatina.pl 

 

 
2. OFERUJĄCY 

 

Nie występuje oferujący w rozumieniu art. 2 lit. i) Rozporządzenia 2017/1129. 

 

3. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE OFERTĄ 

 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną Obligacji serii BD, na 

podstawie którego Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie wyemituje do 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) 

sztuk Obligacji na okaziciela, których łączna wartość liczona według ceny emisyjnej wyniesie do 10.000.000 

http://www.cavatina.pl/
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(słownie: dziesięć milionów) złotych. Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000 PLN (słownie: tysiąc 

złotych). 

 

4. NAZWA (FIRMA), SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA 

(GWARANTUJĄCEGO), ZE WSKAZANIEM ZABEZPIECZENIA 

 

W ramach emisji Obligacji nie istnieje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący). 

 

5. CENA EMISYJNA 

 

Cena emisyjna jednej Obligacji serii BD wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych. 

 

6. WARUNKI I ZASADY OFEROWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

 

Oferowanie Obligacji serii BD emitowanych przez Cavatina Holding S.A. odbywa się wyłącznie na warunkach i 

zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynie prawnie wiążącym 

dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach serii BD, ich Ofercie i Emitencie. 

 

7. WSKAZANIE PRZEPISU USTAWY, ZGODNIE Z KTÓRYM OFERTA PUBLICZNA MOŻE BYĆ PROWADZONA 

NA PODSTAWIE MEMORANDUM 

 

Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod 

warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów 

wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii 

Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 

1.000.000 euro i mniej niż 2.500.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z 

tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, 

nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 2.500.000 euro. 

Niniejsze Memorandum nie było zatwierdzone ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

 
8. PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGĘ OFEROWANIA NA RZECZ EMITENTA 

 

Nazwa (firma):   Ventus Asset Management S.A. 

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Warszawa 

Adres:    ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa 

Numer KRS:   0000209936 
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Oznaczenie sądu:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego 

REGON:    015748669 

NIP:    5262773160 

Telefon:    + 48 22 110 27 27 

Fax    brak 

Poczta e-mail:   ventusam@ventusam.pl 

Strona www:   www.ventusam.pl 

 

Na dzień publikacji Memorandum Inwestycyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o gwarancję 

emisji. 

 

9. DATA WAŻNOŚCI MEMORANDUM ORAZ DATA, DO KTÓREJ INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE 

MEMORANDUM ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W JEGO TREŚCI 

 

Niniejsze Memorandum zostało sporządzone w Warszawie dnia 14 lutego 2020 r. 

Termin ważności niniejszego Memorandum rozpoczyna się z chwilą publikacji i kończy się: 

(i) z upływem Dnia Przydziału Obligacji serii BD, 

(ii) z podaniem do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o odwołaniu Oferty Publicznej Obligacji 

serii BD przeprowadzonej na podstawie niniejszego Memorandum, 

(iii) z podaniem do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu do skutku Oferty 

Publicznej Obligacji serii BD przeprowadzonej na podstawie niniejszego Memorandum. 

Informacje aktualizujące zostały uwzględnione w jego treści do chwili publikacji niniejszego dokumentu w dniu 

18 lutego 2020 r. 

 

10. TRYB INFORMOWANIA O ZMIANACH DANYCH ZAWARTYCH W MEMORANDUM W OKRESIE JEGO 

WAŻNOŚCI 

 

W przypadku pojawienia się nowego znaczącego czynnika, istotnego błędu lub istotnej niedokładności 

odnoszących się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę 

papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem 

Memorandum a zakończeniem okresu oferowania papierów wartościowych, Emitent, bez zbędnej zwłoki, 

sporządzi suplement do Memorandum  i udostępni go na swojej stronie internetowej www.cavatina.pl oraz na 

stronie internetowej Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania www.ventusam.pl.  

Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych przed udostępnieniem 

suplementu, przysługuje prawa do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch Dni 

Roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem, że nowy znaczący 

czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa powyżej, wystąpiły lub zostały zauważone przed 

zakończeniem okresu oferowania. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta lub Podmiot Świadczący 

Usługę Oferowania. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie do 

http://www.ventusam.pl/
http://www.cavatina.pl/
http://www.ventusam.pl/
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Memorandum Informacyjnego. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu 

złożenia Zapisu na Obligacje. 

W przypadku informacji, powodującej zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum 

Informacyjnego lub suplementów do tego Memorandum, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji, 

niewymagającej udostępnienia suplementu do Memorandum, Emitent lub Podmiot Świadczący Usługę 

Oferowania udostępni komunikat aktualizujący, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum 

Informacyjne. 
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 II. CZYNNIKI RYZYKA 

 

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów 

finansowych objętych niniejszym Memorandum Informacyjnym, a w szczególności czynników związanych 

z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego i  

obejmuje najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy 

podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na 

działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe.  

Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w 

przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. 

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich 

zaistnienia ani oceną ich ważności. 

 

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM I PRAWNYM EMITENTA 

 

Ryzyko ekonomiczne i polityczne 

Spółka prowadzi swoją działalność w Polsce, uznawanej za rynek rozwijający się, dlatego inwestorzy powinni mieć 

świadomość istnienia wyższego poziomu ryzyka natury ekonomicznej i politycznej, w porównaniu z rynkami 

rozwiniętymi. Sytuacja finansowa Cavatina Holding S.A. jest związana z czynnikami ekonomicznymi takimi jak: 

zmiany PKB, inflacja, stopa bezrobocia, czy wysokość stóp procentowych. Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany 

wyżej wymienionych czynników mogą mieć wpływ na działalność Emitenta i jego wyniki finansowe. 

Ryzyko finansowe dotyczące stóp procentowych 

Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim 

długoterminowych zobowiązań finansowych, w szczególności emitowanych obligacji korporacyjnych. Spółka 

zarządza kosztami oprocentowania poprzez zaciąganie zobowiązań o oprocentowaniu stałym, jak i zmiennym. 

W odniesieniu do obligacji stałokuponowych występuje tzw. ryzyko wartości definiowane jako zmiana wartości 

instrumentów dłużnych o stałym oprocentowaniu na skutek zmian poziomu rynkowych stóp procentowych. 

Wzrost poziomu rynkowych stóp procentowych powoduje spadek wartości instrumentów dłużnych o stałej 

stopie procentowej. 

W odniesieniu do obligacji zmiennokuponowych występuje tzw. ryzyko zmiany kosztów finansowania 

zewnętrznego (kuponów odsetkowych) ponoszonych przez Emitenta na skutek zmian poziomu stóp 

procentowych. Ponadto zmienność stopy procentowej powoduje, że Emitent nie jest w stanie przewidzieć, po 

jakiej stopie będzie mógł refinansować posiadane dłużne instrumenty finansowe 

Ryzyko zmian prawa podatkowego 

Polski system podatkowy charakteryzuje się brakiem stabilności. Zmiany przepisów podatkowych mogą 

obejmować zarówno podwyższenie istniejących stawek podatkowych, rozszerzenie zakresu opodatkowania jak i 

wprowadzenie nowych obciążeń.  Częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności 

gospodarczej oraz rozbieżności interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów podatkowych przez organy 

podatkowe mogą mieć negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność i jego sytuację finansową. 

Ryzyko związane z infrastrukturą 

Inwestycja deweloperska może być realizowana przy zapewnieniu wymaganej prawem infrastruktury, takiej jak 

fragmenty dróg publicznych, drogi wewnętrzne, sieci/przyłącza mediów itp. Pomimo pozytywnych wyników 

analizy prawnej i technicznej brak koniecznej infrastruktury powodować może, że realizacja projektu 

deweloperskiego na danej działce będzie, w przypadku konieczności zapewnienia infrastruktury, zbyt droga lub 
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w skrajnym przypadku – niemożliwa. Istnieje ryzyko, że z powodu opóźnienia w przygotowaniu dostępu do 

infrastruktury, dojdzie do opóźnienia w oddaniu danej inwestycji do użytkowania lub nastąpi nieprzewidziany 

wzrost kosztów doprowadzenia infrastruktury. Wystąpienie takiego ryzyka może mieć negatywny wpływ na 

rentowność realizowanych projektów deweloperskich.   

 

2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ FINANSOWĄ, DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ORAZ 

OTOCZENIEM EMITENTA 

 

Ryzyko związane z płynnością i ograniczenia w zakresie źródeł pozyskania kapitału 

Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie 

to uwzględnia terminy zapadalności aktywów finansowych (np.: konta należności, pozostałych aktywów 

finansowych, udzielone pożyczki) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej 

(z uwzględnieniem terminów wymagalności zobowiązań). Aby osiągnąć wymagany poziom środków pieniężnych, 

pozyskiwane jest finansowanie zewnętrzne i tym samym stosowana jest dźwignia finansowa i tarcza podatkowa. 

Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie 

z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak obligacje, dywidendy od jednostek zależnych oraz pożyczki od 

jednostek powiązanych. 

Ryzyko zmiany (wzrostu) cen materiałów, produktów i usług 

W celu minimalizacji skutków wystąpienia takiego ryzyka Grupa zbudowała wysoko zdywersyfikowany portfel 

dostawców. 

Ryzyko związane z sytuacją finansową kontrahentów Spółki 

Grupa Emitenta zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej sytuacji finansowej i 

posiadających zdolność kredytową. Nowi kontrahenci poddawani są procedurom weryfikacyjnym, mającym na 

celu zbadanie ich kondycji finansowej. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanu należności, narażenie 

Grupy Emitenta na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. 

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, aktywa 

finansowe dostępne do sprzedaży oraz niektóre instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w 

wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa 

jest wartości bilansowej tych instrumentów. 

W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego po stronie kontrahentów. 

Ryzyko związane z gruntami nabywanymi przez Grupę Emitenta 

W ramach prowadzonej działalności Grupa Emitenta nabywa grunty, na których planuje realizacje projektów 

deweloperskich w obszarze nieruchomości komercyjnych oraz mieszkalnych. Istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, 

gdy w wyniku obniżenia się cen rynkowych, ceny nabycia kupionych wcześniej przez Grupę gruntów okażą się 

nieatrakcyjne, co może w konsekwencji spowodować zmniejszenie planowanej rentowności wybranych 

projektów lub wstrzymanie ich realizacji. Z kolei wzrost cen gruntów w przyszłości może utrudniać rozwój nowych 

projektów deweloperskich ze względu na ich wyższy koszt realizacji. Ponadto, lokalizacja gruntu ma istotne 

znaczenie dla projektu deweloperskiego. Błędna ocena lokalizacji nieruchomości z punktu widzenia jej 

przeznaczenia, może utrudnić lub uniemożliwić wynajem powierzchni usługowo-biurowych lub mieszkalnych po 

zakładanych stawkach. Grupa może też nie osiągnąć oczekiwanych przychodów ze sprzedaży lub uzyskać gorsze 

od zakładanych marże. Zakup części gruntów został sfinansowany obligacjami lub kredytami bankowymi. 

Ponoszenie przez dłuższy czas kosztów finansowania związanych z finansowaniem zaciągniętym na nabycie 

gruntów, może spowodować spadek rentowności przyszłych projektów deweloperskich Grupy realizowanych na 

tych gruntach. 
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Zarówno wzrost cen gruntów, jak również spadek wartości gruntów posiadanych przez Grupę, może 

niekorzystnie wpłynąć na rentowność projektów deweloperskich realizowanych przez Grupę, a tym samym mieć 

negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

Ryzyko jest minimalizowane poprzez zawieranie umów z szeroką siecią lokalnych pośredników nieruchomości 

posiadających dostęp do informacji na temat potencjalnych gruntów możliwych do nabycia. 

Ryzyko wzrostu kosztów inwestycji ponad poziom założony w budżecie 

Prowadzenie inwestycji deweloperskich jest obarczone ryzykiem wzrostu kosztów. Wynika to ze specyfiki 

procesu budowlanego, a w szczególności: 

(i) prace budowlane w ramach poszczególnych projektów są zlecane podwykonawcom, których prace są 

koordynowane przez Grupę i pomimo dołożenia należytej staranności w wyborze podwykonawców, 

Cavatina Holding S.A. nie jest w stanie zagwarantować terminowości i prawidłowości wykonania 

zakontraktowanych robót; 

(ii) ceny materiałów budowlanych oraz koszty zatrudnienia mogą wzrosnąć w trakcie realizacji inwestycji 

budowlanej; 

(iii) opóźnienia w realizacji harmonogramu, wynikające np.: z niekorzystnych warunków atmosferycznych 

lub innych czynników zewnętrznych, mogą powodować konieczność ponoszenia kosztów 

zabezpieczenia budowy w czasie, gdy roboty nie są prowadzone; 

(iv) w przypadku wadliwych materiałów budowlanych istnieje konieczność ich zastąpienia materiałami 

odpowiedniej jakości, co może się wiązać z dodatkowymi kosztami. 

Ryzyko nieuzyskania finansowania zewnętrznego na realizację projektów deweloperskich 

Projekty realizowane przez Cavatina Holding S.A. wymagają dużych nakładów finansowych. W celu finansowania 

przedsięwzięć Spółka pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych np.: kredytów, poprzez emisję obligacji itp. 

Możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania uzależniona jest nie tylko od kondycji finansowej 

dewelopera ale także od ogólnej koniunktury gospodarczej, procedur bankowych, kondycji rynku kapitałowego i 

zaufania inwestorów do uczestników tego rynku oraz innych czynników zewnętrznych. Brak finansowania 

zewnętrznego może wpłynąć na opóźnienia w realizacji inwestycji a nawet je uniemożliwić, co miałoby 

negatywny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Emitenta. 

 

Ryzyko braku terminowej realizacji inwestycji 

Specyfiką projektów deweloperskich jest ich wielomiesięczna realizacja. Do najważniejszych czynników mających 

wpływ na zmianę terminów realizacji projektów deweloperskich, należy długa i skomplikowana procedura 

administracyjna oraz liczne wymagania formalno-prawne, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz 

pozwolenia na użytkowanie. Kolejnym istotnym czynnikiem jest trudność w pozyskaniu doświadczonych i 

rzetelnych podwykonawców, posiadających stabilny zespół robotników. W wyniku opóźnień w realizacji 

inwestycji, Spółka może z opóźnieniem realizować przychody z działalności a także ponosić dodatkowe koszty, 

związane z koniecznością zapłaty odsetek, odszkodowań lub kar umownych, wynikających z zawartych umów. 

Ryzyko niskiej płynności inwestycji 

Ryzyko jest minimalizowane poprzez zawieranie umów z czołowymi, światowymi spółkami działającymi w 

segmencie nieruchomości komercyjnych (zarządzanie, pośrednictwo w pozyskiwaniu najemców, pośrednictwo 

w sprzedaży gotowych obiektów). 

 

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

 

Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Obligacje 

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Obligacje powinien rozważyć, czy inwestycja w Obligacje jest dla niego 

odpowiednia. W szczególności każdy potencjalny inwestor powinien: 
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(i) posiadać wystarczająca wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści i 

ryzyk związanych z inwestowaniem w Obligacje; 

(ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie 

oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu inwestycji w Obligacje 

na jego portfel inwestycyjny; 

(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka 

związanego z inwestowaniem w Obligacje; 

(iv) w pełni rozumieć Warunki Emisji Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych; 

(v) posiadać umiejętność oceny ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp 

procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycję w Obligacje. 

Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji 

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 

dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, oferującego lub 

inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub 

oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie 

naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonywania zaleceń wydanych przez Komisję, Komisja może: 

(i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

(ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub 

(iii) opublikować, na koszt emitenta lub oferującego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w 

związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. 

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować wyżej 

wymienione środki. 

Komisja może zastosować środki, o których mowa powyżej, także w przypadku gdy: 

(i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej 

oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób 

naruszałyby interesy inwestorów; 

(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 

emitenta; 

(iii) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 

naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle 

przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub 

(iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów 

istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną 

mająca istotny wpływ na ich ocenę. 

Komisja może zastosować środki, o których mowa powyżej, wielokrotnie. 

Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej 

Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o zawieszeniu Oferty Publicznej Obligacji albo odstąpieniu od 

przeprowadzania Oferty Publicznej Obligacji w każdym czasie, jeśli w ocenie zarządu wystąpi taka potrzeba, z 

zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia Oferty Obligacji bądź zawieszenie Oferty Publicznej Obligacji 

po rozpoczęciu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko z ważnych powodów.  

Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności:  

(i) nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było 

przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny 

negatywny wpływ na przebieg Oferty lub działalność Emitenta, 
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(ii) nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć 

przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na 

działalność operacyjną Emitenta, 

(iii) nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby 

mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów, 

(iv) nagłą zmianę sytuacji na rynku kapitałowym, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na 

przebieg publicznej oferty Obligacji Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem 

przyjmowania zapisów, 

(v) wystąpienie innych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty byłoby niemożliwe lub 

szkodliwe dla interesu Emitenta lub Inwestorów. 

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej Obligacji stosowna informacja zostanie podana do publicznej 

wiadomości poprzez udostępnienie suplementu do Memorandum w sposób, w jaki zostało opublikowane 

Memorandum Informacyjne. 

Zawieszenie Oferty Publicznej Obligacji spowoduje przesunięcie terminów Oferty Publicznej Obligacji, w tym 

terminu przydziału Obligacji.  

W przypadku ewentualnego odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji Emitent poinformuje o tym fakcie poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej w sposób, w jaki zostało udostępnione do publicznej 

wiadomości Memorandum Informacyjne. W przypadku odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji w trakcie jej 

trwania, Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków na 

rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Zapisu, w terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od dnia 

ogłoszenia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej Obligacji. Zwrot powyższych kwot zostanie 

dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną przez Emitenta, Podmiot Świadczący 

Usługę Oferowania lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie, lub uzasadnionego podejrzenia takiego 

naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania 

zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy o Ofercie, Komisja może nakazać wstrzymanie rozpoczęcia 

Oferty Publicznej na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych lub zakazać rozpoczęcia Oferty Publicznej albo 

dalszego jej prowadzenia, lub opublikować, na koszt Emitenta lub Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania 

informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z Ofertą Publiczną. 

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie, Komisja może nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty Publicznej na okres 

nie dłuższy niż 10 Dni Roboczych lub zakazać rozpoczęcia Oferty Publicznej albo dalszego jej prowadzenia, także 

w przypadku gdy: 

(i) Oferta Publiczna w znaczący sposób naruszałby interesy Inwestorów; 

(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 

Emitenta; 

(iii) działalność Emitenta jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie 

może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów 

prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 

(iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów 

istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną 

mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostanie subskrybowanych i należycie opłaconych 

4.000 (słownie: cztery tysiące) Obligacji. 

W przypadku niedojścia Oferty Obligacji do skutku, wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną zwrócone przez 

Podmiot Świadczący Usługę Oferowania na rachunek Inwestora wskazany w Formularzu Zapisu, niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od planowanego Dnia Przydziału. Zwrot środków 

nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.  
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Ryzyko przedterminowego wykupu Obligacji 

Zgodnie z Ustawą o Obligacjach w razie likwidacji Emitenta obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z 

mocy ustawy z dniem otwarcia likwidacji. W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału 

lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z mocy ustawy, o której 

mowa powyżej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o 

Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. 

Zgodnie z Ustawą o Obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części 

zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu 

wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta 

opóźnienia nie krótszego niż 3 (słownie: trzy) dni. 

Ponadto zgodnie z pkt. 13 Warunków Emisji Obligacji serii BD, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego 

Memorandum, Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji po upływie I 

Okresu Odsetkowego. W przypadku skorzystania przez Emitenta z tego uprawnienia, wykupione Obligacje ulegną 

umorzeniu a Obligatariuszom nie będą przysługiwały prawa z wykupionych Obligacji (w tym prawo do wypłaty 

Odsetek od Obligacji) za cały okres, na który zostały wyemitowane.  

Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu na Obligacje 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza Zapisu na Obligacje ponosi 

Inwestor. Zapis pomijający jakikolwiek z wymaganych elementów może zostać uznany za nieważny. 

Nieopłacenie zapisu na Obligacje w terminie określonym w Warunkach Emisji powoduje nieważność złożonego 

Zapisu. Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w Zapisie nie oznacza 

automatycznie nieważności Zapisu. Przy przydziale może on być traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą 

pokrycie we wpłaconej kwocie, z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji, jednak w 

przypadku nadsubskrypcji, Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględniać takiego Zapisu przy 

przydziale. 

Ryzyko związane z redukcją zapisów 

W przypadku, gdy wartość złożonych zapisów będzie wyższa od zakładanej maksymalnej wielkości emisji 

wskazanej w pkt 1.9. Warunków Emisji oraz w Rozdziale I pkt 2 Memorandum, Emitent będzie uprawniony do 

przeprowadzenie redukcji zapisów zgodnie z pkt 6.10 WEO, co nie uprawnia Inwestora do wysuwania względem 

Emitenta jakichkolwiek roszczeń. 

Oznacza to, że Emitent może przydzielić Inwestorowi mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w Formularzu Zapisu 

lub nie przydzielić ich w ogóle. W takim przypadku zwrot wpłaconych przez Inwestora środków lub różnicy 

pomiędzy wpłatą Inwestora a wartością przydzielonych Obligacji nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż w 

terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od Dnia Przydziału. Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek 

lub odszkodowań. 

Ryzyko związane ze zwrotem wpłat na Obligacje 

W przypadku przydzielenia przez Emitenta danemu Inwestorowi Obligacji w mniejszej liczbie niż została 

wskazana przez Inwestora w Formularzu Zapisu, różnica pomiędzy kwotą wpłaconą, a kwotą stanowiącą iloczyn 

Ceny Emisyjnej i liczby przydzielonych danemu Inwestorowi Obligacji, winna zostać zwrócona w terminie 7 

(słownie: siedem) Dni Roboczych od Dnia Przydziału, na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Zapisu. 

Ryzyko nie dokonania takiego zwrotu w ogóle lub w stosownym terminie jest zminimalizowane przez okoliczność, 

że środki, które winny zostać zwrócone pozostawać będą na rachunku bankowym Podmiotu Świadczącego 

Usługę Oferowania. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której z powodu zdarzeń nadzwyczajnych, lub 

opóźnień w księgowaniu przelewów przez bank Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania lub bank Inwestora, 

zwrot nastąpi nieterminowo. 
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Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obligacjami 

Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów 

prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Z uwagi na powyższe, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni 

na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na zwrot 

z zainwestowanego w Obligacje kapitału. 

Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji 

Zgodnie z Warunkami Emisji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w Dniu Wykupu poprzez wypłatę 

Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości 

nominalnej jednej Obligacji określonej w pkt. 1.5. Warunków Emisji, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni 

Okres Odsetkowy. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty Odsetek od Obligacji w ustalonych terminach 

i wysokości. 

W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta nie można wykluczyć ryzyka związanego z brakiem 

wypłaty Odsetek, nieterminowym wykupem Obligacji przez Emitenta lub też całkowitym brakiem możliwości ich 

wykupu przez Emitenta. 

Zwłoka z wykonaniem w terminie, w całości lub części zobowiązań wynikających z Obligacji, uprawnia 

Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim wypadku Obligacje będą podlegać 

wykupowi przed Dniem Wykupu wskazanym w pkt 1.10. Warunków Emisji, w wyniku czego Emitent może być 

narażony na ryzyko utraty płynności. 

Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji może stanowić także podstawę do ogłoszenia upadłości Emitenta. W 

takim przypadku wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji mogą zostać zaspokojone jedynie w części, bądź 

mogą zostać niezaspokojone w całości. W przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, Obligatariusze 

będą musieli dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, co może generować po stronie 

Obligatariuszy dodatkowe koszty. 

Ryzyko niskiej płynności Obligacji 

Nabywca Obligacji powinien zdawać sobie sprawę, że aby wyjść z inwestycji przed terminem wykupu konieczna 

jest ich sprzedaż innemu inwestorowi. W przypadku obligacji nienotowanych na rynku Catalyst, inwestor sam 

musi znaleźć podmiot zainteresowany kupnem posiadanych przez niego Obligacji i zawrzeć z nim umowę cywilno-

prawną. 
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III. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W MEMORANDUM 

 
1. OŚWIADCZENIE EMITENTA 

 

Nazwa (firma):   Cavatina Holding Spółka Akcyjna 

Siedziba:   Kraków, Polska 

Adres:    ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków 

Telefon:    + 48 33 333 91 10 

Poczta e-mail:   biuro@cavatina.pl 

Strona www:   www.cavatina.pl 

Emitent jest odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność i kompletność wszystkich informacji zawartych w 

niniejszym Memorandum. 

Osoby działające w imieniu spółki Cavatina Holding S.A.: 

(i) Michał Dziuda – Prezes Zarządu 

(ii) Daniel Draga – Członek Zarządu 

(iii) Rafał Malarz – Członek Zarządu 

Sposób reprezentacji spółki Cavatina Holding S.A.:  

(i) Prezes Zarządu samodzielnie, 

(ii) dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub 

(iii) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 3 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina 

Holding S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do 

sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 

Zgodnie z podjętą uchwałą sposób reprezentacji Spółki ulegnie zmianie: 

(i) Prezes Zarządu samodzielnie, 

(ii) każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

Powyższa zmiana statutu dla swej skuteczności wymaga jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy. 

Na dzień publikacji niniejszego Memorandum zmiana nie została zarejestrowana. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cavatina.pl/
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Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cavatina Holding S.A. w sprawie zmian statutu Spółki oraz 

upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki: 
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Oświadczenie osób działających w imieniu Cavatina Holding S.A. 

stosownie do Rozporządzenia w sprawie Memorandum Informacyjnego 
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2. OŚWIADCZENIE PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGĘ OFEROWANIA 

 

Nazwa (firma):   Ventus Asset Management S.A. 

Siedziba:   Warszawa, Polska 

Adres:    ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa 

Telefon:    + 48 22 110 27 27 

Poczta e-mail:   ventusam@ventusam.pl 

Strona www:   www.ventusam.pl 

 

Ventus Asset Management S.A. na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych przez Spółkę 

sporządził przy dołożeniu należytej staranności i jest odpowiedzialny za następujące części Memorandum: 

(i) Rozdział I Wstęp 

(ii) Rozdział II  Czynniki ryzyka 

(iii) Rozdział III Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum – pkt 2 

(iv) Rozdział IV Dane o emisji, poza pkt 9 i 13  

(v) Rozdział VI Załączniki nr 4 i 5 

Osoby działające w imieniu Domu Maklerskiego Ventus Asset Management S.A.: 

(i) Sergiusz Góralczyk – Prezes Zarządu 

(ii) Rafał Górniewicz – Członek Zarządu 

(iii) Maciej Kazimierczak – Członek Zarządu 

Sposób reprezentacji spółki Ventus Asset Management S.A.: 

(i) dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub 

(ii) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ventusam.pl/
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Oświadczenie osób działających w imieniu Ventus Asset Management S.A. 

dotyczące Memorandum Informacyjnego Cavatina Holding S.A. 

stosownie do Rozporządzenia w sprawie Memorandum Informacyjnego 
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IV. DANE O EMISJI 

 

Obligacje serii BD są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj.  w 

trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, w 

sposób wskazany w art. 37b  ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej tj. na podstawie udostępnionego przez Emitenta 

Memorandum Informacyjnego. Treść Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest 

dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na 

zapłacie kwoty wartości nominalnej Obligacji i kwoty Odsetek na zasadach i w terminach określonych w 

Warunkach Emisji. 

Obligacje serii BD są obligacjami na okaziciela niemającymi formy dokumentu i będą podlegały rejestracji  w 

KDPW. 

Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na 

rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku, z tym 

zastrzeżeniem, że prawa z papierów wartościowych, o których mowa w art. 7a ust. 1 Ustawy o Obrocie, powstają 

z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez Agenta 

Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z tych papierów wartościowych. 

 

1. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI EMITOWANYCH 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z WYSZCZEGÓŁNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, 

WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZONYCH PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ 

ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH 

 

Przedmiotem oferty Obligacji serii BD jest 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji na okaziciela serii BD, 

o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej do 10.000.000 

(słownie: dziesięć milionów) złotych. Cena Emisyjna Obligacji serii BD wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych 

za Obligację. 

Podstawą prawną emisji Obligacji serii BD objętych niniejszym Memorandum Informacyjnym jest uchwała nr 

1/02/2020 zarządu Emitenta z dnia 14 lutego 2020 r. 

Obligacje serii BD nie są uprzywilejowane. Nie jest ograniczona zbywalność tych Obligacji. 

Obligacje serii BD nie inkorporują żadnych uprzywilejowań. Z Obligacjami serii BD nie są związane żadne 

dodatkowe świadczenia. 

Obligacje serii BD będą niezabezpieczone. 

Obligacje serii BD są obligacjami na okaziciela niemającymi formy dokumentu i będą podlegały rejestracji w 

KDPW. 

 

2. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ZE WSKAZANIEM 

ORGANU LUB OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

ORAZ DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM 

JEJ TREŚCI 
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Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. 

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach,  uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emitenta nr 2/02/2020 z dnia  10.02.2020 r. w sprawie emisji obligacji serii BD, uchwała Rady Nadzorczej 

Emitenta nr 2/02/2020 z dnia 11.02.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii BD oraz uchwała 

zarządu Emitenta   nr 1/02/2020 r. z dnia 14.02.2020 r. w sprawie emisji obligacji serii BD.  

Obligacje są oferowane w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów 

wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, w sposób wskazany w art. 37b ust. 1 

Ustawy o Ofercie Publicznej tj. na podstawie udostępnionego przez Emitenta Memorandum Informacyjnego. 

Treść Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Obligacji jest zarząd Spółki. 

Warunki Emisji Obligacji oraz Formularz Zapisu na Obligacje serii BD stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i nr 5 

do niniejszego Memorandum. 
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Uchwała Zarządu Cavatina Holding S.A. w sprawie emisji Obligacji serii BD 
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3. WSKAZANIE WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW Z OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W 

TYM WYSOKOŚCI OPROCENTOWANIA, TERMINÓW, OD KTÓRYCH NALEŻY SIĘ OPROCENTOWANIE, 

TERMINÓW USTALANIA PRAW DO OPROCENTOWANIA I TERMINÓW WYPŁATY OPROCENTOWANIA, 

TERMINÓW I ZASAD WYKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ZASAD I SPOSOBU REALIZACJI PRAW Z 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH PRZEZ EMITENTA, 

PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ 

ZAKRESU ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NABYWCÓW I EMITENTA ORAZ, W PRZYPADKU 

ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH, WSKAZANIE WALUTY, W JAKIEJ ŚWIADCZENIA BĘDĄ WYPŁACANE. 

 

3.1. Informacja o prawach wynikających z emitowanych papierów wartościowych 

 

Obligacje serii BD uprawniają do następujących świadczeń: 

(i) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty wykupu na warunkach i w terminach 

określonych poniżej, 

(ii) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty Odsetek na warunkach i w terminach 

określonych poniżej. 

Do Obligacji mają również zastosowanie właściwe przepisy dotyczące instrumentów finansowych, oraz po 

rejestracji w KDPW - Regulacje KDPW. 

W przypadku opóźnienia w płatnościach świadczeń z Obligacji, Obligatariuszom przysługiwać będą odsetki 

ustawowe na zasadach ogólnych. 

Z Obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta. 

Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem odpowiednich potrąceń lub pobrań z 

tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, jeśli takie wynikają z mocy przepisów 

wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji. 

Emitent nie będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy zwrotów wyrównujących pobrane podatki ani żadnych 

dodatkowych płatności, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i 

zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innych należności publicznoprawnych. 

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zarejestrowane w KDPW. 

Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych 

prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z tych 

papierów wartościowych. 

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszom i przenoszenie własności Obligacji będzie odbywać się zgodnie z 

Ustawą o Obligacjach i Ustawą o Obrocie, a także zasadami przewidzianymi w Warunkach Emisji.  

Po rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW i funkcjonujących w jego ramach Rachunków Papierów Wartościowych 

prowadzonych przez firmy inwestycyjne, wypłata świadczeń będzie dokonana za pośrednictwem KDPW oraz firm 

inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. Wypłata świadczeń należnych 

Obligatariuszom i przenoszenie własności Obligacji odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi dotyczącymi praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych, 

obowiązującymi Regulacjami KDPW oraz regulaminami podmiotów prowadzących Rachunki Papierów 

Wartościowych Obligatariuszy. 

W przypadkach niezależnych od Emitenta, które uniemożliwiają spełnienie świadczeń pieniężnych z Obligacji 

zgodnie z określonymi zasadami i w terminach, w szczególności w przypadku zmian przepisów stosownych ustaw 

oraz Regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy, 
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wpływające na działalność KDPW, Emitent będzie zobowiązany do spełnienia świadczenia zgodnie z 

obowiązującymi Regulacjami KDPW. 

Świadczenia z Obligacji podlegać będą wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym 

przepisom prawa polskiego. 

Uprawnionymi do świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek będą Ci Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje w 

Dniu Ustalenia Praw, a uprawnionymi do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji będą ci Obligatariusze, którzy będą 

posiadali Obligacje w Dniu Ustalenia Praw za ostatni Okres Odsetkowy. 

Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, prawa z tej Obligacji nie mogą być 

przenoszone. 

Wszelkie świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji będą wypłacane przez Emitenta w Złotych polskich. 

3.2. Warunki, terminy, miejsce i sposób wypłaty oprocentowania 

 

Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Przydziału według stałej stopy procentowej równej 7,1% 

(słownie: siedem procent 10/100 ) w stosunku rocznym. 

Odsetki będą obliczane na każdy Okres Odsetkowy od wartości nominalnej Obligacji, zgodnie z następującym 

wzorem: 

 

K = N * 7,1% * (L/365) 

 

gdzie: 

K – oznacza Odsetki za jedną Obligację na dany Okres Odsetkowy 

N – oznacza wartość nominalną jednej Obligacji 

L – oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym  

(przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu, o którym mowa w pkt 11.4. Warunków Emisji, liczba 

dni ulega odpowiedniemu skróceniu) przy zaokrągleniu wyniku takiego obliczenia w górę lub dół do 

jednego grosza, przy czym wartość 50/100 lub wyższa będzie zaokrąglona w górę). 

 

Odsetki będą płatne kwartalnie z dołu, w Dniu Płatności Odsetek. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się od 

Dnia Przydziału (łącznie z tym dniem) i kończy w ostatnim dniu pierwszego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym 

dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie pierwszego dnia kolejnego Okresu Odsetkowego  

i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 

 

Nr okresu 

odsetkowego 

Pierwszy Dzień Okresu 

Odsetkowego  

Dzień Płatności Odsetek (ostatni dzień 

Okresu Odsetkowego) 

I. Dzień Przydziału 30 czerwca 2020 r. 

II. 1 lipca 2020 r. 30 września 2020 r. 

III. 1 października 2020 r. 31 grudnia 2020 r. 

IV. 1 stycznia 2021 r.  31 marca 2021 r. 

V. 1 kwietnia 2021 r. 30 czerwca 2021 r. 

VI. 1 lipca 2021 r. 30 września 2021 r. 
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VII. 1 października 2021 r. 31 grudnia 2021 r. 

VIII. 1 stycznia 2022 r. 31 marca 2022 r. 

 

W przypadku, gdy Dzień Płatności Odsetek nie wypada w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się zapłacić 

Odsetki w pierwszym Dniu Roboczym następującym po Dniu Płatności Odsetek. W takim wypadku 

Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie lub zwłokę w dokonaniu płatności lub jakiekolwiek 

inne dodatkowe płatności. 

Obligacje serii BD są obligacjami na okaziciela niemającymi postaci dokumentu i będą podlegały rejestracji w 

KDPW. 

Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych 

prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z tych 

papierów wartościowych. 

Płatności będą dokonywane w Dniu Płatności Odsetek, w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu. 

Jeżeli Dzień Płatności Odsetek, Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie w dniu niebędącym 

Dniem Roboczym, datą płatności Odsetek, kwoty wykupu Obligacji lub kwoty wcześniejszego wykupu będzie 

kolejny Dzień Roboczy przypadający po Dniu Płatności Odsetek, po Dniu Wykupu lub po Dniu Wcześniejszego 

Wykupu, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek, odszkodowań lub 

jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom 

podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. 

Dzień Ustalenia Praw do otrzymywania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek i wykupu 

przypadać będzie na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego, 

Dniem Wykupu lub Dniem Wcześniejszego Wykupu. Po ustaleniu Obligatariuszy uprawnionych do świadczeń z 

tytułu wykupu Obligacji, prawa z tych Obligacji nie mogą być przenoszone. 

Po rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW, wypłata świadczeń będzie dokonana za pośrednictwem KDPW oraz 

firm inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. Wypłata świadczeń należnych 

Obligatariuszom i przenoszenie własności Obligacji odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi dotyczącymi praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych, 

obowiązującymi Regulacjami KDPW oraz regulaminami podmiotów prowadzących Rachunki Papierów 

Wartościowych i Rachunki Zbiorcze. 

W przypadkach niezależnych od Emitenta, które uniemożliwiają spełnienie świadczeń pieniężnych z Obligacji 

zgodnie z określonymi zasadami i w terminach, w szczególności w przypadku zmian przepisów stosownych ustaw 

oraz Regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy, 

wpływające na działalność KDPW, Emitent będzie zobowiązany do spełnienia świadczeń zgodnie z 

obowiązującymi Regulacjami KDPW. 

Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego rachunek, na 

który zostaną przekazane środki pieniężne stanowiące przedmiot świadczenia. 

W przypadku zwłoki Emitenta w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji, Obligatariusze będą uprawnieni do 

otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie 

zobowiązań z Obligacji, należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych proporcjonalnie do 

liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności: 

(i) odsetki z tytułu zwłoki Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji, 
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(ii) Odsetki 

(iii) wartość nominalna. 

Wszelkie świadczenia wynikające z Obligacji są nominowane i będą wypłacane przez Emitenta w Złotych polskich. 

3.3. Warunki, terminy i zasady wykupu papierów wartościowych 

 

Wszystkie Obligacje serii BD zostaną wykupione przez Emitenta najpóźniej w Dniu Wykupu tj. 31 marca 2022 

roku poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego 

Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji określonej w pkt. 1.5. Warunków Emisji, powiększonej 

o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy. 

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisana na rzecz Obligatariusza na Rachunku 

Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym, lub w Rejestrze Sponsora Emisji  w Dniu Ustalenia Prawa do 

otrzymywania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed Dniem 

Wykupu. 

Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu z chwilą wykupu. 

Emitent dokona wykupu Obligacji za pośrednictwem KDPW. Za chwilę spełnienia świadczenia pieniężnego z 

tytułu wykupu Obligacji przyjmuje się chwilę uznania rachunku pieniężnego Obligatariusza, służącego do obsługi 

Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczego, lub Rejestru Sponsora Emisji, kwotą równą 

iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, powiększoną o 

naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.  

3.4. Sposób wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji 

 

Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych 

prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z tych 

papierów wartościowych. 

Płatności będą dokonywane w Dniu Płatności Odsetek, w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu. 

Jeżeli Dzień Płatności Odsetek, Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie w dniu niebędącym 

Dniem Roboczym, datą płatności Odsetek, kwoty wykupu Obligacji lub kwoty wcześniejszego wykupu będzie 

kolejny Dzień Roboczy przypadający po dniu Dniu Płatności Odsetek, po Dniu Wykupu lub po Dniu 

Wcześniejszego Wykupu, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek, 

odszkodowań lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom 

podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. 

Dzień Ustalenia Praw do otrzymywania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek i wykupu 

przypadać będzie na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego, 

Dniem Wykupu lub Dniem Wcześniejszego Wykupu. Po ustaleniu Obligatariuszy uprawnionych do świadczeń z 

tytułu wykupu Obligacji, prawa z tych Obligacji nie mogą być przenoszone. 

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszom i przenoszenie własności Obligacji będzie się odbywać zgodnie z 

Ustawą o Obligacjach i Ustawą o Obrocie, a także z zasadami przewidzianymi w Warunkach Emisji. 

Po rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW, wypłata świadczeń będzie dokonana za pośrednictwem KDPW oraz 

firm inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy lub Rachunek Zbiorczy, lub Rejestr 

Sponsora Emisji. Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszom i przenoszenie własności Obligacji odbywać się 

będzie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczącymi praw ze 

zdematerializowanych papierów wartościowych, obowiązującymi Regulacjami KDPW oraz regulaminami 
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podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy, Rachunek Zbiorczy oraz Rejestr 

Sponsora Emisji. 

W przypadkach niezależnych od Emitenta, które uniemożliwiają spełnienie świadczeń pieniężnych z Obligacji 

zgodnie z określonymi zasadami i w terminach, w szczególności w przypadku zmian przepisów stosownych ustaw 

oraz Regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy, 

wpływające na działalność KDPW, Emitent będzie zobowiązany do spełnienia świadczeń zgodnie z 

obowiązującymi Regulacjami KDPW. 

Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego rachunek, na 

który zostaną przekazane środki pieniężne stanowiące przedmiot świadczenia. 

W przypadku zwłoki Emitenta w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji, Obligatariusze będą uprawnieni do 

otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie 

zobowiązań z Obligacji, należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych proporcjonalnie do 

liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności: 

(i) odsetki z tytułu zwłoki Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji, 

(ii) Odsetki, 

(iii) wartość nominalna. 

Wszelkie świadczenia wynikające z Obligacji są nominowane i będą wypłacane przez Emitenta w Złotych polskich. 

 

4. OKREŚLENIE RODZAJU, ZAKRESU, FORMY I PRZEDMIOTU ZABEZPIECZEŃ 

 

Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach. 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o Obligacjach za zobowiązania wynikające z Obligacji Emitent odpowiada całym swoim 

majątkiem. 

 
5. OKREŚLENIE INNYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z EMITOWANYCH LUB SPRZEDAWANYCH PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

Z Obligacji nie wynikają inne prawa poza wskazanymi w pkt 3 Rozdziału IV niniejszego Memorandum. 

 
6. INFORMACJE O BANKU REPREZENTANCIE LUB ADMINISTRATORZE HIPOTEKI, USTANOWIONYCH W 

ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI 

 

Obligacje serii BD nie są zabezpieczone hipoteką, w związku z czym nie zachodzą przesłanki podpisania umowy z 

administratorem hipoteki. 

 

7. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PIERWSZEŃSTWIE W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZED INNYMI ZOBOWIĄZANIAMI EMITENTA 

 

Z Obligacji nie wynikają uprawnienia do pierwszeństwa w spłacie przed innymi zobowiązaniami Emitenta. 
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8. INFORMACJE O WARUNKACH I SYTUACJACH, W KTÓRYCH EMITENT MA PRAWO ALBO JEST 

ZOBOWIĄZANY DO WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, JAK RÓWNIEŻ 

INFORMACJE O SYTUACJACH I WARUNKACH, PO SPEŁNIENIU KTÓRYCH POSIADACZ PAPIERU 

WARTOŚCIOWEGO UZYSKA PRAWO DO WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU PAPIERU WARTOŚCIOWEGO 

PRZEZ EMITENTA 

 

8.1. Wcześniejszy wykup obligacji z mocy ustawy 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, w przypadku likwidacji Emitenta, Obligacje podlegają 

natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu. 

Zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach, w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego 

podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, 

który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do 

ich emitowania. 

Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi z mocy ustawy, równa będzie: 

(i) wartości nominalnej jednej Obligacji oraz 

(ii) wartości pozostałych do zapłaty, w danym Okresie Odsetkowym, Odsetek naliczonych do dnia, w którym 

kwota środków z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji stała się wymagalna z mocy prawa. 

 

8.2. Wcześniejszy wykup obligacji na żądanie Obligatariusza 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości 

lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, 

natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego 

przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 (słownie: trzy) dni.  

Emitent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Obligatariuszy o wystąpieniu powyższych okoliczności 

oraz o wynikającym z tego prawie do wcześniejszego wykupu na żądanie Obligatariusza poprzez zamieszczenie 

stosownej informacji na swojej stronie internetowej www.cavatina.pl.  

Żądanie wcześniejszego wykupu jest składane przez Obligatariusza do uczestnika KDPW prowadzącego rachunek 

Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta w dowolnym terminie po wystąpieniu okoliczności, o 

których mowa w pkt 12.1. WEO. Wypłata świadczenia wynikającego ze złożenia prze Obligatariusza żądania 

wcześniejszego wykupu Obligacji przypadnie niezwłocznie po doręczeniu Emitentowi żądanie wcześniejszego 

wykupu złożonego przez Obligatariusza, nie później jednak niż w terminie 10 (słownie: dziesięć) Dni Roboczych 

od doręczenia Emitentowi powyższego żądania Obligatariusza. 

Zaleca się Obligatariuszom uprzedni kontakt z Emitentem w celu ustalenia właściwej procedury i szczegółów 

postępowania w zakresie składania żądania wcześniejszego wykupu. 

Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wykupowi w wyniku realizacji żądania przez Obligatariusza 

wcześniejszego wykupu, równa będzie: 

(i) wartości nominalnej jednej Obligacji oraz 

(ii) wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych do dnia, w którym kwota środków z tytułu 

wcześniejszego wykupu Obligacji stała się wymagalna, zgodnie z żądaniem wcześniejszego wykupu, o 

którym mowa w pkt. 12.2. WEO. 

 

http://www.cavatina.pl/
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8.3. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta („Opcja Call”) 

 

Emitent będzie miał prawo dokonać wykupu całości albo części Obligacji wcześniej niż przez Dniem Wykupu 

(„Dzień Wcześniejszego Wykupu”).  

Emitent może wykupić Obligacje w całości lub części, proporcjonalnie od wszystkich Obligatariuszy na własne 

żądanie, nie wcześniej niż po upływie Okresu Odsetkowego I, według pkt.1.13. WEO.  

Emitent może skorzystać Opcji Call wielokrotnie. 

Emitent poda informację o żądaniu, o którym mowa w pkt 13.1. WEO, publikując ją na stronie internetowej 

www.cavatina.pl w terminie przypadającym nie później niż 10 (słownie: dziesięć) Dni Roboczych przed Dniem 

Wcześniejszego Wykupu. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta przeprowadzany będzie zgodnie z 

Regulacjami KDPW. 

Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza 

za każdą wykupowaną Obligację kwoty równą sumie: 

(i) wartości nominalnej jednej Obligacji oraz 

(ii) Odsetek od Obligacji podlegających wykupowi, naliczonych od początku Okresu Odsetkowego, w 

którym następuje Dzień Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem) do Dnia Wcześniejszego Wykupu 

(łącznie z tym dniem) oraz 

(iii) premii za wcześniejszy wykup, w przypadku, gdy Emitent skorzysta z Opcji Call w trakcie trwanie II i III 

Okresu Odsetkowego. 

Premia za wcześniejszy wykupu na żądanie Emitenta wynosi: 

(i) w przypadku wykupu Obligacji w czasie trwania II Okresu Odsetkowego – 0,5% wartości nominalnej 

Obligacji; 

(ii) w przypadku wykupu Obligacji w czasie trwania III Okresu Odsetkowego – 0,25% wartości nominalnej 

Obligacji; 

(iii) w przypadku wykupu Obligacji w czasie trwania IV, V, VI, VII i VIII okresu Odsetkowego – premia nie 

przysługuje. 

 
9. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ŚRODKÓW NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z 

EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  

 

Zobowiązania wynikające z emitowanych Obligacji będą spłacane ze środków pochodzących z bieżącej 

działalności Emitenta. 

 
10. PRÓG DOJŚCIA EMISJI DO SKUTKU 

 

Emisja dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 4.000 (słownie: cztery 

tysiące) sztuk Obligacji o łącznej wartości 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych. 

 
11. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH 

 

Obligacje serii BD nie są obligacjami przychodowymi. 

 

http://www.cavatina.pl/
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12. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBLIGACJI, Z KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA MAJĄ ZOSTAĆ SPŁACONE ZE 

ŚRODKÓW UZYSKANYCH ZE SPŁATY OKREŚLONYCH WIERZYTELNOŚCI LUB Z INNYCH ŚRODKÓW 

UZYSKANYCH W CELU SPŁATY TYCH OBLIGACJI 

 

Obligacje serii BD nie są obligacjami, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków uzyskanych ze 

spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych Obligacji. 

 
13. INFORMACJE O KOSZTACH EMISJI I PRZEPROWADZENIA PUBLICZNEJ OFERTY PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

 

Zarząd Emitenta szacuje, że koszt przygotowania i przeprowadzenia Publicznej Oferty Obligacji serii BD, w tym 

koszty sporządzenia Memorandum z uwzględnieniem kosztu doradztwa i oferowania, a także kosztów promocji 

Oferty, wyniosą ok. 600 000 złotych. 

 
14. INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I 

OBROTEM PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU 

 

Poniższe informacje są oparte wyłącznie na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w Polsce w czasie 

przygotowywania Memorandum oraz na interpretacji tych przepisów wynikającej z praktyki organów 

podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Na skutek zmian legislacyjnych lub zmian w interpretacji 

przepisów podatkowych, w tym na skutek zmian w orzecznictwie sądów administracyjnych lub praktyce organów 

podatkowych, stwierdzenia zawarte w Memorandum mogą stracić aktualność. 

Zawarte w niniejszym Memorandum informacje podatkowe nie stanowią porady prawnej ani podatkowej, lecz 

mają charakter ogólny, w sposób selektywny przedstawiają poszczególne zagadnienia i nie uwzględniają 

wszystkich sytuacji, w jakich może znaleźć się Inwestor, Potencjalnym Inwestorom zaleca się skorzystanie z 

pomocy osób i podmiotów zajmujących się profesjonalnie doradztwem podatkowym, w celu uzyskania informacji 

o konsekwencjach podatkowych występujących w ich indywidualnych przypadkach. Znajdujące się poniżej 

określenie „odsetki”, jak również każde inne określenie, ma takie znaczenie, jakie przypisuje się mu na gruncie 

polskiego prawa podatkowego. 

14.1. Podatek dochodowy 

 

Poniższy opis nie obejmuje specyficznych konsekwencji podatkowych mających zastosowanie w przypadku 

podmiotowych lub przedmiotowych zwolnień z podatku dochodowego. 

14.2. Osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce  

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 

dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek 

podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę 

fizyczną, która: 

(i) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów 

życiowych) lub 

(ii) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. 
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Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 

stroną jest Polska. 

14.3. Opodatkowanie przychodów z odsetek (dyskonta) z Obligacji 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych odsetki (dyskonto) od papierów 

wartościowych (w tym odsetki od Obligacji) kwalifikowane są jako przychody z kapitałów pieniężnych. W świetle 

art. 30a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przychodów z odsetek osiąganych przez osoby 

fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce nie łączy się z przychodami z 

innych źródeł, lecz opodatkowuje się zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 19% przychodu.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy 

od odsetek oraz dyskonta od papierów wartościowych pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki 

papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata 

świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. 

Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w przypadku wypłaty odsetek 

(dyskonta) z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, płatnikiem zryczałtowanego 

podatku dochodowego są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych 

tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji 

posiadacza rachunku zbiorczego. Tym samym to nie podatnik, lecz podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych lub rachunek zbiorczy, za którego pośrednictwem odsetki (dyskonto) są wypłacane, jako płatnik, 

jest odpowiedzialny za obliczenie, pobranie oraz wpłacenie podatku we właściwy, terminie organowi 

podatkowemu. 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, płatnicy przekazują kwoty 

pobranych zaliczek na podatek na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Zgodnie z art. 45 ust. 3b Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli podatek nie zostanie pobrany, osoba fizyczna jest zobowiązana do 

samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia roku następującego po 

roku podatkowym. 

14.4. Osoby fizyczne i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający w Polsce 

ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od 

dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek 

podatkowy). Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy podatku 

dochodowego od osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, 

podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

14.5. Osoby fizyczne podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce 

 

Zasadniczo opisane powyżej zasady opodatkowania odsetek (dyskonta) Obligacji uzyskiwanych przez osoby 

fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce mają również zastosowanie do 

odsetek uzyskiwanych przez osoby fizyczne podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o 

ile właściwe umowy w sprawie zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu zawarte z państwem będącym krajem 

rezydencji podatkowej osoby fizycznej nie stanowią inaczej. 
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Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 

niepobieranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 

podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji podatkowej. 

14.6. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający ograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu w Polsce 

 

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce ograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 

odsetki (dyskonto) od Obligacji opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20 % przychodów. 

14.7. Opodatkowanie odpłatnego zbycia Obligacji 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ppkt a) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przychody z odpłatnego 

zbycia Obligacji kwalifikowane są jako przychody z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 30b ust. 5 Ustawy o 

Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym 

Obligacji) nie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej stawki podatkowej, 

ale zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochód jest obliczany jako 

różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami 

uzyskania przychodów, obliczonymi na podstawie stosownych przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Fizycznych. Na podstawie art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych, jeżeli cena wyrażona w umowie bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, 

kwotę przychodu określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. 

Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku z tytułu zbycia obligacji, a osoba dokonująca 

wypłat nie pobiera podatku ani zaliczek na podatek. Roczne zeznania podatkowe podatnicy powinni sporządzić 

w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym , na podstawie przekazanych im przez 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 

imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu.  

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie obligacji następuje w wykonywaniu działalności 

gospodarczej. Obligacje traktowane są jako aktywa związane z prowadzoną działalnością. W takim przypadku 

przychody z odpłatnego zbycia obligacji powinny być traktowane jako przychody z prowadzonej działalności 

gospodarczej i opodatkowane według zasad właściwych dla przychodu z tego źródła. 

14.8. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający w Polsce 

nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jeżeli podatnik, 

działając przez polski zarząd, uzyskuje przychody z tytułu odsetek (dyskonta), przychody te są opodatkowane na 

takich samych zasadach jak w odniesieniu do podatników podlegających w Polsce nieograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu, pod warunkiem udokumentowania miejsca rezydencji podatkowej podmiotu 

posiadającego ograniczony obowiązek podatkowy przez odpowiedni certyfikat rezydencji podatkowej wydawany 

przez organ podatkowy kraju, w którym odbiorca odsetek jest rezydentem podatkowym, i złożenia pisemnego 

oświadczenia, że przychody z tytułu odsetek są przypisane do działalności tego zakładu. 

Opisane zasady opodatkowania mogą być modyfikowane przez odpowiednie postanowienia umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, na podstawie których zastosowanie może znaleźć 

obniżona stawka podatku lub zwolnienie z podatku dochodowego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z 
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właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest 

możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od 

podatnika certyfikatem rezydencji podatkowej. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych do poboru zryczałtowanego podatku 

dochodowego od odsetek oraz dyskonta od papierów wartościowych zobowiązane są podmioty dokonujące 

wpłat z tych tytułów. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem 

rezydencji podatkowej. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a, w przypadku gdy wypłata odsetek dokonywana jest na rzecz podatników będących 

osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie 

została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik 

pobiera podatek z zastosowaniem stawki 20% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez 

niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W tej sytuacji, 

do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których 

należność jest wypłacana, a podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji 

posiadacza rachunku zbiorczego. 

Zatem, podmiot dokonujący wypłaty odsetek albo podmiot prowadzący rachunek zbiorczy, na którym zapisane 

są Obligacje, jako płatnik, jest odpowiedzialny za pobranie należnego podatku i przekazanie go na rachunek 

właściwego organu podatkowego do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał należny 

podatek. 

14.9. Podatek od spadków i darowizn 

 

Zgodnie z Ustawą o Podatku od Spadków i Darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 

darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, 

podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy 

darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 

powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 

darczyńca a obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 Ustawy o Podatku od 

Spadków i Darowizn. 

Ponadto zgodnie z art. 4a tej samej ustawy małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, 

zostali zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienia to jest obwarowane jednak określonymi przepisami 

obowiązkami informacyjnymi. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, 

papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze 

darowizny- w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji akcjonariusz powinien zasięgnąć porady doradcy podatkowego. 

14.10. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących 

instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi firmom 

inwestycyjnym i zagranicznym firmom inwestycyjnym, sprzedaż tych praw dokonywana w ramach obrotu 
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zorganizowanego, czyli dokonywanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w 

alternatywnym systemie oraz sprzedaż poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz 

zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego, 

zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych. 

W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. 

b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 w związku z art.10 

Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności 

cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dokonania transakcji. 

14.11. Odpowiedzialność płatnika 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku 

obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – 

odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym 

swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. 

Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią 

inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 

 
15. WSKAZANIE STRON UMOWY O GWARANCJĘ EMISJI ORAZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY 

 

Emitent nie przewiduje podpisania umowy o gwarancję emisji. 

 
16. OKREŚLENIE ZASAD DYSTYBUCJI OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  

 

16.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta 

 

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii BD są osoby fizyczne i osoby prawne oraz 

jednostki nie posiadające osobowości prawnej będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu 

przepisów Ustawy Prawo Dewizowe. 

Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Obligacje serii BD powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami 

kraju swojego pochodzenia oraz Ustawy Prawo Dewizowe. 

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje nie są Osoby Amerykańskie, a Emitent nie przydzieli 

Obligacji Osobom Amerykańskim. Inwestor jest zobowiązany złożyć oświadczenie potwierdzające jego status w 

zakresie bycia lub nie Osobą Amerykańską. 

Zapisy na Obligacje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz 

poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu 

Memorandum zapisy odrębnych Inwestorów.  

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na 

rzecz których zamierzają nabyć Obligacje, składają odrębne zapisy na rzecz każdej z tych osób, dla których 

zamierzają nabyć Obligacje. 

Oferta obowiązuje jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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16.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji 

 

Publiczna Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 

Harmonogram emisji Terminy 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 18 lutego 2020 r. 

Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów 18 lutego 2020 r. 

Zakończenie przyjmowania zapisów 31 marca 2020 r. 

Dzień Wpłaty 31 marca 2020 r. 

Dzień Przydziału 3 kwietnia 2020 r. 

 

Terminy realizacji Oferty Publicznej mogą ulec zmianie. W przypadku przedłużenia któregoś z tych terminów, 

przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia 

któregoś z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia 

biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go na okres 

wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później niż w 

dniu poprzedzającym nadejście tego terminu. 

Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Memorandum i 

termin ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty Obligacji. 

W przypadku zmiany któregokolwiek z wyżej wymienionych terminów, Emitent przekaże taką informację do 

wiadomości publicznej w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.  

W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji udostępniony zostanie suplement do Memorandum 

Informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie, Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie 

lub subskrypcję papierów wartościowych przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania 

tej zgody. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu przyjmowania zapisów w 

terminie 2 (słownie: dwa) Dni Roboczych od dnia udostępnienie suplementu, o ile Emitent nie wyznaczy 

dłuższego terminu. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie do 

Memorandum Informacyjnego. 

Emitent może dokonać przydziału Obligacji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Inwestora 

zgody na nabycie lub subskrypcję Obligacji. 

Inwestorom, którzy wycofali zgodę na nabycie Obligacji, zwrot wpłaconych kwot dokonany zostanie na rachunki 

bankowe wskazane przez Inwestorów w Formularzu Zapisu, w terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od 

dnia dostarczenia do Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody. 

16.3. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem 

 

Podmiotem Świadczącym Usługę Oferowania na rzecz Emitenta jest Ventus Asset Management S.A. 

Zapis na Obligacje powinien być sporządzony w języku polskim, na  Formularz Zapisu stanowi załącznik nr 5 do 

Memorandum Informacyjnego. 



Memorandum Informacyjne Cavatina Holding S.A.   Obligacje serii BD 

 
 

40 

 
 

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w siedzibie Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania tj. w Warszawie, 

ul. Cybernetyki 19B.  

Składając zapis, Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu 

weryfikacji danych zawartych w Formularzu Zapisu. 

Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego 

rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. 

Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest złożyć 

aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać 

będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 

Właściwy dokument powinien zostać złożony w siedzibie Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania najpóźniej 

w dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje pod rygorem uznania zapisu na Obligacje za nieważny. 

Formularz Zapisu może być również przesłany Podmiotowi Świadczącemu Usługę Oferowania pocztą, kurierem 

na jego adres lub drogą elektroniczną na adres zapis@ventusam.pl w formie skanu wypełnionego i podpisanego 

Formularza Zapisu w formacie PDF, każdorazowo pod warunkiem opłacenia go z rachunku prowadzonego na 

rzecz osoby składającej Zapis na Obligacje przez bank krajowy. 

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 10 (słownie: dziesięć) Obligacji i nie więcej niż liczba oferowanych 

Obligacji. W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba oferowanych Obligacji, zapisy 

będzie uważany za opiewający na liczbę oferowanych Obligacji. 

Inwestor może złożyć wielokrotne Zapisy na Obligacje, przy czym łączna liczba Obligacji określona w Zapisach 

złożonych przez jednego Inwestora nie może być większa niż liczba oferowanych Obligacji. Przy zachowaniu tej 

zasady wielokrotne zapisy składane przez Inwestora będą przy przydziale Obligacji traktowane jak jeden Zapis. 

Inwestor składający Zapis na Obligacje oświadcza, że: 

(i) zapoznał się i akceptuje treść Memorandum Informacyjnego i jego załączników, w szczególności 

Warunków Emisji Obligacji serii BD, 

(ii) jest osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem może 

wziąć udział w Ofercie Publicznej Obligacji serii BD, 

(iii) wyraża zgodę na przydzielenie mu mniejszej liczby Obligacji niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich 

wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym, 

(iv) przyjmuje do wiadomości, że z zastrzeżeniem postanowień Memorandum Informacyjnego oraz 

Warunków Emisji Obligacji, oferta nabycia Obligacji objętych Formularzem Zapisu, może zostać przyjęta 

przez Emitenta w całości lub części , a tym samym, że Obligacje, na nabycie których składa zapis zostaną 

mu przydzielone pod warunkiem, że Podmiot Świadczący Usługę Oferowania otrzyma od Inwestora, nie 

później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, prawidłowo wypełniony Formularz Zapisu na 

Obligacje serii BD, 

(v) wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową jego danych osobowych oraz informacji 

związanych z dokonanym przez niego zapisem na Obligacje serii BD przez Podmiot Świadczący Usługę 

Oferowania: Emitentowi, KDPW, Agentowi Emisji, Sponsorowi Emisji oraz agentowi płatniczemu, w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Obligacji serii BD oraz realizowania z nich 

świadczeń i upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji, 

(vi) wszelkie środki, które zamierza zainwestować w opłacenie zapisu na Obligacje serii BD pochodzą z 

legalnych źródeł, 

(vii) jest świadomy, że inwestycje w Obligacje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono 

nieadekwatne w odniesieniu do jego wiedzy i świadomości, 

(viii) nabywając Obligacje serii BD podejmuje własne, niezależne decyzje, w oparciu o własne rozeznanie lub 

porady własnych doradców, w tym co do tego, czy transakcja jest dla niego odpowiednia oraz że nie 

kieruje się żadnymi informacjami przekazanymi Inwestorowi (ustnie, pisemnie lub w jakiejkolwiek innej 

mailto:zapis@ventusam.pl
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formie) przez Podmiot Świadczący Usługę Oferowania lub Emitenta w procesie oferowania Obligacji serii 

BD, co oznacza, że informacji będących wyjaśnieniami dotyczącymi treść Memorandum Informacyjnego 

nie uważa za porady inwestycyjne lub rekomendacje nabycia, 

(ix) jest świadomy, że Emitent jest jedynym podmiotem zobowiązanym do spełnienia świadczeń z Obligacji, 

(x) nie złożono mu żadnych oświadczeń ustnych ani nie dostarczono żadnych informacji, które byłyby 

sprzeczne z informacjami zawartymi w Memorandum Informacyjnym lub Warunkach Emisji Obligacji. 

Znana jest mu sytuacja finansowa Emitenta, akceptuje w pełni ryzyko finansowe związane z nabyciem 

Obligacji Emitenta. Przyjmuje do wiadomości, że Podmiot Świadczący Usługę Oferowania nie jest 

zobowiązany do prowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu ocenę ryzyka finansowego 

Emitenta, 

(xi) zobowiązuje się zawiadomić Podmiot Świadczący Usługę Oferowania o wszelkich zmianach danych, 

niezbędnych do dokonania przydziału  Obligacji lub dokonywania zawiadomień oraz przyjmuje do 

wiadomości, że ani Podmiot Świadczący Usługę Oferowania ani Emitent nie ponoszą odpowiedzialności 

za szkody wynikłe z nieprawdziwości, niepełności lub braku aktualizacji tych danych, 

(xii) wyraża zgodę, by Emitent zarejestrował Obligacje w Depozycie KDPW, 

(xiii) jest/nie jest „osobą amerykańską” w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej 

Ustawy o papierach Wartościowych z 1933 roku, 

(xiv) jest/nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, 

(xv) jest świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych informacji w Formularzu Zapisu. 

 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego złożenia i wypełnienia Formularza Zapisu na Obligacje w 

Ofercie Publicznej ponosi Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów może zostać uznany za 

nieważny. 

Zapis na Obligacje jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże 

osobę składającą zapis do czasu przydziału Obligacji w Ofercie Publicznej albo do dnia ogłoszenia o niedojściu 

emisji do skutku. 

Inwestorzy są związani zapisem do momentu: 

(i) ogłoszenia przez Emitenta o dojściu/niedojściu emisji Obligacji do skutku, 

(ii) opublikowaniu suplementu do Memorandum, o którym mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie, 

(iii) otrzymania informacji, o liczbie przydzielonych danemu Inwestorowi Obligacji, w zakresie Obligacji, na 

które Inwestor złożył Zapis, ale nie zostały mu przydzielone – w przypadku Inwestorów, którym 

przydzielono Obligacje w liczbie mniejszej od liczby Obligacji, na którą składali Zapis. 

 

16.4. Złożenie Zapisu przez pełnomocnika 

 

Zapis może być złożony przez pełnomocnika Inwestora.  

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub 

osoba prawna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym 

notarialnie i musi zawierać następujące dane o osobie pełnomocnika i Inwestorze: 

(i) dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL albo numer dowodu osobistego 

lub paszportu; 

(ii) dla osób prawnych: nazwę, siedzibę, adres, REGON lub inny numer identyfikacyjny. 

Powyższe zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla osób 
prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych. W tym przypadku należy przedstawić umowę o zarządzanie portfelem, w skład 
którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz pełnomocnictwo do zarządzania nim. 
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Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winno być poświadczone 
przez polską placówkę dyplomatyczną lub opatrzone klauzulą apostille, zgodnie z Konwencją Haską. 
Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza 
przysięgłego. 
W przypadku, gdy Zapis jest składany przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa musi zostać złożony w 
siedzibie Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania, najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zapisów na 
Obligacje pod rygorem uznania zapisu na Obligacje za nieważny. 
Inwestor składający Zapis na Obligacje nie ponosi żadnych kosztów na rzecz domu maklerskiego przyjmującego 
zapisy na Obligacje. Według stanu na dzień publikacji Memorandum Informacyjnego, nabycie Obligacji nie 
powoduje konieczności zapłaty przez osoby je nabywające jakichkolwiek podatków wynikających z przepisów 
prawa powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Szczegółowe informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami 
wartościowymi wskazano w pkt. 14 Rozdziału IV Memorandum. 

 
Szczegółowe warunki, jakie muszą być spełnione, aby wycofanie zapisu było skuteczne zostały opisane w pkt. 
16.6. Rozdziału IV Memorandum. 
Inwestor, któremu nie przydzielono Obligacji, przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania przydziału 
Obligacji. 
 

16.5. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w 

oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

 

Warunkiem skutecznego Zapisu na Obligacje jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji 

objętych Zapisem i ich Ceny Emisyjnej wynoszącej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych. 

Obligacje mogą zostać objęte i opłacone z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia wierzytelności Emitenta 

przysługującej mu od osoby składającej zapis z tytułu zapłaty ceny tytułem dokonania wpłaty na objęcie Obligacji 

z wierzytelnością osoby składającej zapis i przysługującej od Emitenta. W tym celu Inwestor musi zawrzeć z 

Emitentem odpowiednią umowę. 

Płatność za Obligacje musi być dokonana z rachunku Inwestora prowadzonego na jego rzecz przez bank krajowy 

na rachunek bankowy Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania prowadzony przez Toyota Bank Polska S.A. o 

numerze: 

78 2160 0003 2000 1627 4723 0001 

Wpłata na Obligacje powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości najpóźniej w Dniu Wpłaty, przy czym za Dzień 

Dokonania Wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania.  

Tytuł wpłaty powinien zawierać: 

(i) imię i nazwisko (nazwę osoby prawnej) Inwestora, 

(ii) adnotację „wpłata na Obligacje serii BD Cavatina Holding S.A”. 

Wpłata na Obligacje nie może zostać dokonana z rachunku innej osoby niż składająca Zapis, a także musi zostać 

dokonana z rachunku bankowego, który został wskazany w Formularzu Zapisu, pod rygorem nieuwzględnienia 

Zapisu przy przydziale Obligacji. 

Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Obligacje. W 

szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przelewów bankowych.  

Brak wpłaty tytułem zapisu w terminie określonym w Memorandum będzie powodować nieważność zapisu. 

Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji, niż wskazana w zapisie nie oznacza automatycznie 

nieważności zapisu. Zapis taki może być traktowany przy przydziale jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie 

we wpłaconej kwocie, z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji. Emitent zastrzega 
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sobie jednak prawo do nieuwzględnienia takiego zapisu przy przydziale albo do uwzględnienia go tylko w 

odniesieniu do liczby faktycznie opłaconych Obligacji. 

Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu. Za okres pomiędzy wpłatą tytułem Zapisu a datą przydziału 

Obligacji, Inwestorom nie będą przysługiwać żadne pożytki z tytułu wpłaconych środków.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 

2018 poz. 723), bank i dom maklerski mają obowiązek rejestracji transakcji, której równowartość przekracza 

15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) EURO, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzona jako 

pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Zgodnie z art. 72 Ustawy o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane przekazują Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej informacje przyjętej wpłacie, dokonanej wypłacie lub wykonanym transferze 

środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) EURO.   

Bank lub dom maklerski jest zobowiązany zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o 

transakcjach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnionym 

przestępstwem, o którym mowa a art. 299 Kodeksu Karnego. 

16.6. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne 

 

Zapis na Obligacje jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. 

Zgodnie z art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej, Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub 

subskrypcję papierów wartościowych przed udostępnieniem suplementu do Memorandum, przysługuje prawo 

do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch Dni Roboczych po udostępnienie 

suplementu do Memorandum, pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna 

niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu 

oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 

wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta lub Podmiot Świadczący Usługę Oferowania. 

Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie do Memorandum 

Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły Zapis, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie 

zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia Zapisu na określone papiery 

wartościowe. 

Zgodnie z art. 37b ust. 8 Ustawy o Ofercie, Emitent może dokonać przydziału Obligacji nie wcześniej niż po 

upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych. 

Inwestorom, którzy złożyli Zapis na Obligacje przed udostępnieniem suplementu do Memorandum 

Inwestycyjnego i wycofali swoją zgodę na nabycie lub subskrypcję Obligacji, zwrot wpłaconych kwot dokonany 

zostanie na rachunki bankowe wskazane przez Inwestorów w Formularzu Zapisu, w terminie 7 (słownie: siedem) 

Dni Roboczych od dnia dostarczenia Podmiotowi Świadczącemu Usługę Oferowania, oświadczenia na piśmie o 

wycofaniu zgody. 

16.7. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

 

Emitent dokona przydziału Obligacji w dniu 3 kwietnia 2020 roku pod warunkiem subskrybowania i opłacenia 

przez Inwestorów minimalnej liczby Obligacji, stanowiącej próg emisji, o którym mowa w pkt.1.7. Warunków 

Emisji. W przypadku subskrybowania i opłacenia Obligacji w liczbie co najmniej równej maksymalnej liczbie 

oferowanych Obligacji Emitent może dokonać przydziału przed dniem 3 kwietnia 2020 roku. 

Dzień przydziału jest jednocześnie dniem emisji Obligacji. 
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Podstawą lecz nie gwarancją dokonania przydziału Obligacji przez Emitenta będzie prawidłowo wypełniony i 

złożony przez Inwestora (lub jego pełnomocnika) Zapis na Obligacje oraz dokonanie przez Inwestora pełnej 

wpłaty na Obligacje, stanowiącej iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Zapisie oraz Ceny Emisyjnej jednej Obligacji, 

zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Rozdziale. 

Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w Zapisie nie oznacza automatycznie 

nieważności Zapisu. Przy przydziale może on być traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mająca pokrycie we 

wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji), jednak w przypadku 

wystąpienia nadsubskrypcji Emitent będzie miał prawo w ogóle nie uwzględniać takiego Zapisu przy przydziale. 

W przypadku, gdy liczba Obligacji objętych Zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z powyższymi 

zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych, każdemu Inwestorowi, który złożył Zapis, zostanie 

przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył Zapis. 

Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Zapisu wyniesie więcej niż 

maksymalna liczba oferowanych Obligacji, Obligacje zostaną przydzielone według własnego uznania Emitenta. 

Oznacza to, że Emitent może przydzielić Inwestorowi  Obligacje w liczbie wskazanej przez niego w Formularzu 

Zapisu lub w liczbie mniejszej niż to wynika z Zapisu, lub może w ogóle nie przydzielić Obligacji  danemu 

Inwestorowi. Żadna z powyższych okoliczności nie uprawnia Inwestora do wysuwania względem Emitenta 

jakichkolwiek roszczeń. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Przydzielenie Obligacji w mniejszej 

liczbie niż zadeklarowana w Formularzu Zapisu nie daje podstaw do odstąpienia od Zapisu. 

W przypadku dojścia Oferty Obligacji do skutku ogłoszenie w tej sprawie zamieszczone będzie w terminie 7 

(słownie: siedem) dni po zamknięciu Oferty Publicznej Obligacji w sposób, w jaki zostało opublikowane 

Memorandum Informacyjne tj. na stronie internetowej Emitenta www.cavatina.pl oraz Podmiotu Świadczącego 

Usługę Oferowania www.ventusam.pl . 

16.8. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

 

W przypadku odstąpienia od Oferty Obligacji w trakcie jej trwania, Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy 

zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków w sposób określony przez Inwestora w zapisie, w 

terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od dnia ogłoszenia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty 

Obligacji. 

W przypadku udostępnienia przez Emitenta, po rozpoczęciu Oferty Obligacji, suplementu do Memorandum, na 

podstawie którego Inwestor wycofał zgodę na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych, zwrot 

wpłaconej kwoty dokonany zostanie na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Zapisu, w terminie do 7 

(słownie: siedem) Dni Roboczych od dnia dostarczenia do Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania, 

oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody. 

W sytuacji nieprzydzielenia przez Emitenta Obligacji albo przydzielenia w mniejszej liczbie, niż została wskazana 

w Formularzu Zapisu, nadpłacona kwota zostanie zwrócona w terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od 

Dnia Przydziału Obligacji, na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot 

nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

W przypadku niedojścia Oferty Obligacji do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie 

na rachunki bankowe wskazane przez Inwestora z Formularzu Zapisu, w terminie 7 (słownie: siedem) Dni 

Roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty Obligacji do skutku. 

Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów 

poniesionych przez Inwestorów w związku ze złożeniem Zapisów na Obligacje. 

http://www.cavatina.pl/
http://www.ventusam.pl/
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16.9. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może 

odstąpić od jej przeprowadzenia 

 

Próg dojścia emisji Obligacji do skutku 

Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostanie prawidłowo subskrybowanych i opłaconych 

oraz przydzielonych przez Emitenta 4.000 (słownie: cztery tysiące) Obligacji serii BD. 

Warunki odstąpienia od przeprowadzenia Oferty lub jej zawieszenia 

Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o zawieszeniu Oferty Publicznej Obligacji albo odstąpieniu od 

przeprowadzenia Oferty Publicznej Obligacji w każdym czasie, jeśli w ocenie zarządu Emitenta wystąpi taka 

potrzeba, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej zawieszenie po 

rozpoczęciu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko z ważnych powodów. 

Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: 

(i) nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było 

przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny 

negatywny wpływ na przebieg Oferty lub działalność Emitenta, 

(ii) nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć 

przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na 

działalność operacyjną Emitenta, 

(iii) nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby 

mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów, 

(iv) nagłą zmianę sytuacji na rynku kapitałowym, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na 

przebieg Publicznej Oferty Obligacji Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem 

przyjmowania zapisów, 

(v) wystąpienie innych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty byłoby niemożliwe lub 

szkodliwe dla interesu Emitenta lub Inwestorów. 

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej Obligacji stosowna informacja zostanie podana do publicznej 

wiadomości poprzez udostępnienie suplementu do Memorandum w sposób, w jaki zostało opublikowane 

Memorandum. 

Zawieszenie Oferty Publicznej Obligacji spowoduje przesunięcie terminów Oferty Publicznej Obligacji, w tym 

terminu przydziału Obligacji.  

W przypadku ewentualnego odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji Emitent poinformuje o tym fakcie poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej w sposób, w jaki zostało udostępnione do publicznej 

wiadomości Memorandum Informacyjne. W przypadku odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji w trakcie jej 

trwania, Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków na 

rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Zapisu, w terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od dnia 

ogłoszenia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej Obligacji. Zwrot powyższych kwot zostanie 

dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną przez Emitenta, Podmiot Świadczący 

Usługę Oferowania lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie, lub uzasadnionego podejrzenia takiego 

naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania 

zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy o Ofercie, Komisja może nakazać wstrzymanie rozpoczęcia 

Oferty Publicznej na okres nie dłuższy niż 10 Dni Roboczych lub zakazać rozpoczęcia Oferty Publicznej albo 

dalszego jej prowadzenia, lub opublikować, na koszt Emitenta lub Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania 

informację o niezgodnym z prawem działaniem w związku z Ofertą Publiczną. 
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Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie, Komisja może nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty Publicznej na okres 

nie dłuższy niż 10 Dni Roboczych lub zakazać rozpoczęcia Oferty Publicznej albo dalszego jej prowadzenia, także 

w przypadku gdy: 

(i) Oferta Publiczna w znaczący sposób naruszałby interesy Inwestorów; 

(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 

Emitenta; 

(iii) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 

naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle 

przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 

(iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów 

istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną 

mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

 

16.10. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu albo niedojściu oferty do skutku oraz sposób i termin 

zwrotu wpłaconych kwot 

 

Informacja o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej Obligacji do skutku zostanie podana do publicznej 

wiadomości w sposób w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne tj. na stronie internetowej 

Emitenta (www.cavatina.pl) oraz Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania (www.ventusam.pl) . 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot, dokonany zostanie w 

terminie 7 (słownie: siedem) Dni Roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty do skutku. 

Wpłaty zostaną zwrócone przez Podmiot Świadczący Usługę Oferowania bez jakichkolwiek odsetek lub 

odszkodowań. 

16.11. Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu 

 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej Obligacji lub jej odwołaniu, zostanie podana do 

publicznej wiadomości w sposób w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne tj. na stronie 

internetowej Emitenta (www.cavatina.pl) oraz Podmiotu Świadczącego Usługę Oferowania (www.ventusam.pl) 

. 

 

17. WSKAZNIE CELÓW EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ REALIZOWANE Z 

UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z EMISJI 

 

Środki z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta. Zgodnie z założeniami Emitent przeznaczy 

wpływy netto z emisji Obligacji serii BD na finansowanie przedsięwzięć deweloperskich, których ogólnym celem 

jest osiągnięcie zysku. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cavatina.pl/
http://www.ventusam.pl/
http://www.cavatina.pl/
http://www.ventusam.pl/
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V. DANE O EMITENCIE 

 

1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z NUMERAMI 

TELEKOMUNIKACYJNYMI (TELEFON, TELEFAX), ADRES GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I ADRES 

POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOR WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ 

ORAZ NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 

 

Nazwa (firma):  Cavatina Holding Spółka Akcyjna 

Kraj:   Polska 

Siedziba:   Kraków 

Adres:   ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków 

Numer KRS:   0000690167 

Oznaczenie sądu:  Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego              

REGON:   368028192 

NIP:    6793154645 

Telefon:   + 48 536 288 119 

Fax:    brak 

Poczta e-mail:  biuro@cavatina.pl 

Strona www:  www.cavatina.pl 

 

2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA, JEŻELI ZOSTAŁ OZNACZONY 

 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

3. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT 

 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i obecnie działa zgodnie z 

Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i innymi właściwymi przepisami prawa.  

4. WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, A W 

PRZYPADKU GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA 

ZEZWOLENIA – PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZENIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ 

 

Emitent został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu 

Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000690167. Wpisu dokonano w dniu 16 sierpnia 2017 r. 

 

http://www.cavatina.pl/
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5. KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA 

 

Emitent powstał poprzez zawiązanie spółki pod firmą Cavatina Holding spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 

(19.07.2017 r., Rep. A nr 1467/2017). 

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000690167. 

Spółka rozpoczęła działalność w 2017 roku i kontynuuje swoją aktywność jako spółka holdingowa, mająca na celu 

skupienie w ramach swojej własności wszystkie spółki celowe (zależne), prowadzące zarówno działalność 

budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa, jak i działalność w zakresie wydawniczym. 

Spółka prowadzi również działalność polegającą na pozyskiwaniu kapitału (finansowania) na rozwój grupy 

kapitałowej m.in.: w postaci emisji obligacji, zaciąganiu pożyczek oraz udzielaniu finansowania / pożyczek 

spółkom powiązanym z grupy kapitałowej Cavatina, głównie w celu realizacji przez te podmioty inwestycji 

deweloperskich. 

Dalszy rozwój działalności Spółki będzie polegał na zarządzaniu strukturą kapitałową, złożoną ze spółek 

operacyjnych, powołanych do konkretnych projektów budowlanych i inwestycyjnych. Spółka Cavatina Holding 

jest jednostką dominującą (holdingową) dla grupy kapitałowej Cavatina Holding S.A., której celem jest realizacja 

strategii bazującej na: 

(i) realizacji inwestycji budowlanych odznaczających się atrakcyjnym designem i architekturą łączącą 

w sobie lekkość i zalety wizualne z efektywnością ekonomiczną i zaawanasowaną infrastrukturą 

techniczną wpływającą na wygodę i koszt eksploatacji.  

(ii) zapewnienie odpowiedniej skali inwestycji w celu uzyskania optymalnych parametrów 

operacyjnych i technicznych obiektów oraz optymalizacji ich budżetów kosztowych 

(iii) oferowaniu najemcom konkurencyjnego kosztu najmu w stosunku do średniej ceny rynkowej 

występującej w podobnych obiektach w danej lokalizacji, w celu zwiększenia dynamiki działań 

komercjalizacyjnych, co realizowane jest poprzez wysoki poziom aranżacji (fit-out) przyznawanych 

najemcom. 

Celem strategii jest osiąganie ponadprzeciętnych zysków z tytułu transakcji sprzedaży gotowych inwestycji 

deweloperskich, w oparciu o atrakcyjne stopy zwrotu (ang. yield) do krajowych, jak i międzynarodowych funduszy 

inwestycyjnych. 

 

6. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASADY 

ICH TWORZENIA 

 

Spółka Emitenta została założona w dniu 19 lipca 2017 r. aktem założycielskim przez jedynego wspólnika Cavatina 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowy kapitał zakładowy Emitenta wynosił 100 000 złotych, 

wpłaconych gotówką i dzielił się na 100 000 akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda. 

Spółka Emitenta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 sierpnia 2017 roku. 

W dniu 29 września 2017 roku kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 120 218 637 złotych 

poprzez aport udziałów w spółce Cavatina GW sp. z o.o. – spółce zajmującej się realizacją generalnego 

wykonawstwa, a także aport udziałów w kapitale zakładowym spółki Deweloper Media sp. z o.o. – zajmującej się 

działalnością wydawniczą w obrębie grupy kapitałowej, oraz udziałów w kapitale zakładowym spółki Carbon 

Tower sp. z o.o. – spółce inwestorskiej, przeznaczonej do realizacji inwestycji nieruchomościowej Carbon Tower 

we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej. 
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Tym samym wyemitowanych zostało 120 218 637 nowych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 

złotych każda. 

W dniu 26 lutego 2018 roku kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony po raz kolejny poprzez aport 

udziałów w spółce Diamentum Office sp. z o.o. – spółce inwestorskiej, przeznaczonej do realizacji inwestycji 

nieruchomościowej Diamentum Office we Wrocławiu przy ul. Robotniczej, jak również udziałów w spółce 100K 

sp. z o.o. – spółce celowej, przeznaczonej do budowy i utrzymania inwestycji nieruchomościowej Equal Business 

Park B w Krakowie przy ul. Wielickiej. 

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonało się łącznie z emisją 55 394 789 akcji imiennych serii C o wartości 

1,00 złotych każda. 

W dniu 31 lipca 2018 roku kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony po raz kolejny poprzez aport udziałów 

w spółce Equal I sp. z o.o. – spółce celowej, przeznaczonej do budowy i utrzymania inwestycji nieruchomościowej 

Equal Business Park A w Krakowie przy ul. Wielickiej. 

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonało się łącznie z emisją 50 463 148 akcji imiennych serii D o wartości 

1,00 złotych każda. 

Obecnie po dokonaniu powyższych czynności aportowych, kapitał zakładowy Spółki wynosi 226 176 574 PLN i 

dzieli się 226 176 574 akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda. Wszystkie spółki operacyjne i celowe są 

własnością Cavatina Holding S.A. (w tym spółki celowe przeznaczone do działalności inwestycyjnej w sektorze 

budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, generalnego wykonawstwa oraz działalności wydawniczej. 

Zasady tworzenia, rodzaje i wartości funduszy własnych Emitenta zostały opisane w powyżej, dodatkowo 

zaprezentowana została aktualna księga akcyjna. 

Kapitały własne Emitenta (dane w PLN): 

  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Kapitał własny n/d 120 358 396,10 391 287 200,40 

Kapitał podstawowy n/d 120 318 637,00 226 176 574,00 

Kapitał zapasowy n/d 0,00 39 759,10 

Zysk/Strata z lat ubiegłych n/d 0,00 25 191 747,25 

Zysk/ Strata netto n/d 39 759,10 139 879 120,05 

 

7. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

8. WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE PAPIERY 

WARTOŚCIOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE 

 

Papiery wartościowe Emitenta nie są i nie były notowane na rynkach papierów wartościowych oraz nie były w 

związku z nimi wystawiane kwity depozytowe. 

9. INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO PAPIEROM 

WARTOŚCIOWYM 

 

Emitentowi ani jego papierom wartościowym nie został nadany rating. 
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10. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, 

UKŁADOWYM, UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM, MOGĄCYCH 

MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

 

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie zostały wobec Spółki wszczęte postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, 

arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne mogące mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

11. INFORMACJA O WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ, POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, W TYM O POSTĘPOWANIACH 

W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKICH, KTÓRE MOGĄ 

WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W 

NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI ALBO MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ  FINANSOWĄ 

EMITENTA 

 

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie zostały wobec Spółki wszczęte postepowania przed organami administracji 

publicznej, postępowania sadowe lub arbitrażowe, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy a 

ponadto Emitent nie posiada informacji o takich postępowaniach, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, 

a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację 

finansową Emitenta. 

12. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA, W SZCZEGÓLNOŚCI KSZTAŁTUJĄCE JEGO SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ I 

FINANSOWĄ, KTÓRE MOGĄ ISTOTNIE WPŁYNĄĆ NA MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PRZEZ NABYWCÓW 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UPRAWNIEŃ W NICH INKORPOROWANYCH 

 

Na dzień publikacji Memorandum Emitent posiada zobowiązania z tytułu czterech serii emisji obligacji w łącznej 

wysokości 51 143 000 PLN. Emitent terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec obligatariuszy. 

Emitent Seria Oprocentowanie Data emisji Data wykupu Kwota [PLN] 
Saldo [PLN] na 

31.01.2020 

Cavatina Holding S.A. BB stałe 02.08.2018 31.07.2020 1 000 000,00 1 000 000,00 

Cavatina Holding S.A. BC stałe 12.11.2018 30.09.2020 1 310 000,00 1 310 000,00 

Cavatina Holding S.A. C zmienne 11.04.2018 30.06.2022 34 141 000,00 29 641 000,00 

Cavatina Holding S.A. D zmienne 04.10.2019 30.06.2020 19 192 000,00 19 192 000,00 

            51 143  000,00 

W opinii Emitenta nie istnieją inne zobowiązania, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i 

finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych 

uprawnień w nich inkorporowanych. 

13. INFORMACJA O NIETYPOWYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM 

SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYM W MEMORANDUM 

 

W opinii Emitenta nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za 

okres objęty sprawozdaniem finansowym Emitenta zamieszczonym w Memorandum. 
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14. WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ EMITENTA I 

JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE 

POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU ZAMIESZCZONYCH W MEMORANDUM DANYCH FINANSOWYCH 

 

W okresie od sporządzenia sprawozdania finansowego do dnia sporządzenia niniejszego Memorandum, sytuacja 

finansowa i majątkowa Emitenta nie uległy istotnej zmianie. Kluczowe wskaźniki finansowe oraz wyniki za 2019 

rok powinny pozostać na zbliżonym poziomie do wskaźników finansowych i wyników osiągniętych przez Spółkę 

w 2018 roku. 

15. PROGNOZY WYNIKÓW EMITENTA 

 

Emitent nie publikuje prognozy wyników finansowych. 

16. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO EMITENTA 

 

Zgodnie z art. 9 statutu Spółki, organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Organy Spółki 

działają zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami statutu oraz ustalonymi dla nich 

regulaminami. 

Zarząd 

Zgodnie z art. 18 statutu Spółki, Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, 

powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków każdej kadencji i funkcję w Zarządzie 

określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. 

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Członek Zarządu może być w każdym czasie 

odwołany przez Walne Zgromadzenie. 

Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu 

łącznie z prokurentem. 

Na dzień publikacji Memorandum w skład Zarządu wchodzą trzy osoby: 

Michał Dziuda – Prezes Zarządu, 

Daniel Draga – Członek Zarządu, 

Rafał Malarz – Członek Zarządu. 

 

Michał Dziuda – Prezes Zarządu 

Wiek: 59 lat 

Adres: ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków 

Data powołania: 19.07.2017 r.  

Okres kadencji: 5 lat (19.07.2022 r.) 

Główny udziałowiec holdingu Murapol, jego wieloletni Prezes Zarządu, a następnie Przewodniczący Rady 

Nadzorczej. Założyciel firmy CAVATINA. 

Posiada średnie wykształcenie. Studiował na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego 

(specjalność: konstrukcje budowlane) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficzno-

Historycznym (kierunek: muzykologia).  
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Opis przebiegu pracy zawodowej: 

• od 2019 r. Prezes Zarządu w Cavatina SPV 1 Sp. z o.o. w Krakowie, Cavatina SPV 2 Sp. z o.o. w Krakowie, 

Cavatina SPV 3 Sp. z o.o. w Krakowie, Cavatina SPV 4 Sp. z o.o. w Krakowie, Cavatina SPV 5 Sp. z o.o. w 

Krakowie, Cavatina SPV 7 Sp. z o.o. w Krakowie , Cavatina SPV 8 Sp. z o.o. w Krakowie, Cavatina SPV 9 

Sp. z o.o. w Krakowie, Cavatina SPV 11 Sp. z o.o. w Krakowie Cavatina SPV 12 Sp. z o.o. w Krakowie, 

Cavatina SPV 13 Sp. z o.o. w Krakowie oraz Cavatina SPV 14 sp. z o.o. w Krakowie, 

• od 2017 r. Prezes Zarządu w Tischnera Office sp. z o.o., Carbon Tower sp. z o.o., Cavatina GW sp. z o.o., 

Cavatina Holding S.A., Cavatina Office sp. z o.o., Equal I Sp. z o.o., Diamentum Office sp. z o.o., Equal III 

sp. z o.o., Cavatina & Partners International sp. z o.o., 

• od 2016 r. Prezes Zarządu spółki 100K sp. z o. o. w Bielsku-Białej, 

• od 2015 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej MURAPOL ASSET MANAGEMENT S.A. w Bielsku-Białej, 

• od 2015 r. do 2017 r. Członek Rady Nadzorczej PARTNER S.A. w Bielsku-Białej, 

• od 2014 r. do 2017 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. w Bielsku-Białej, 

• od 2014 r. Prezes Zarządu Cavatina sp. z o.o. w Warszawie i Midvest sp. z o.o. s.k., 

• od 2013 r. do 2017 r. Członek Zarządu Locomotive Management Limited w Nikozji (Cypr),  

• od 2011 r. do 2017 r. Członek Zarządu Stelmondo Management Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), 

• od 2010 r. Prezes Zarządu Midvest sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 

• od 2009 r. do 2012 r. Prezes Zarządu Medux sp. z o.o., 

• od 2009 r. do 2012 r. Prezes Zarządu MURAPOL Partner S.A. w Bielsku-Białej, 

• od 2008 r. do 2012 r. Prezes Zarządu MURAPOL Nord sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 

• od 2008 r. do 2012 r. Prezes Zarządu Pro Consulting sp. z o.o. w Bielsku-Białej (poprzednio: KRAK 

DEWELOPER sp. z o.o.), 

• od 2008 r. do 2009 r. Prezes Zarządu MURAPOL PRO sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 

• od 2001 r. do 2014 r. Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu MURAPOL S.A. w Bielsku-Białej (do 

2007 r. MURAPOL sp. z o. o.). 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Michał Dziuda w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.  

Pan Michał Dziuda nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.  

Pan Michał Dziuda nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Również nie został skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego 

oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub za równoważne zdarzenia, które miały miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.  

Wobec Pana Michała Dziudy w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się ani nie zostały zakończone postępowania 

cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta. 
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Daniel Draga – Członek Zarządu 

Wiek: 36 lat 

Adres: ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków 

Data powołania: 19.07.2017 r.  

Okres kadencji: 5 lat (19.07.2022 r.) 

Członek Zarządu w Grupie Kapitałowej CAVATINA Holding S.A., a także Dyrektor Finansowy. 

Wcześniej pracował jako Manager w Dziale Doradztwa Transakcyjnego w EY Poland (Warszawa) oraz pełnił rolę 

Managera w Dziale Audytu w EY Poland (EY Assurance, Audit and Accounting Services). Posiada ponad 11-letnie 

doświadczenie zawodowe, które zdobył w działach i branżach Corporate Finance, Rachunkowości, Audytu i 

Doradztwa Transakcyjnego w EY.  

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z tytułami magistra finansów i rachunkowości oraz wiele 

specjalistycznych kursów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i podatków, audytu, MSSF, doradztwa 

biznesowego i innych w EY w Polsce i za granicą.  

Zakończył proces postępowania kwalifikacyjnego na Biegłego Rewidenta w Polsce. Jest również uczestnikiem 

programu kwalifikacyjnego ACCA. Posiada bogate doświadczenie w zakresie finansów przedsiębiorstw, 

zarządzania, projektowania i realizacji polityki finansowej i podatkowej oraz strategii dla Grupy Kapitałowej.  

Posiada doświadczenie w zakresie audytu (badania) jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

sporządzanych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości, MSSF i US GAAP. Realizował projekty due 

diligence w różnych sektorach, takich jak: kolej, nieruchomości, budownictwo, energetyka i usługi komunalne, e-

commerce, produkty przemysłowe.  

Prowadził projekty doradcze wspierające przygotowanie prospektów emisyjnych podczas procesów IPO (SPO), 

wdrażanie MSSF oraz budowę Centrów Usług Wspólnych dla Grup Kapitałowych.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Daniel Draga w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.  

Pan Daniel Draga nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.  

Pan Daniel Draga nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Również nie został skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego 

oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub za równoważne zdarzenia, które miały miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.  

Wobec Pana Daniela Dragi w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się ani nie zostały zakończone postępowania 

cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta. 

 

Rafał Malarz – Członek Zarządu 

Wiek: 35 lat 

Adres: ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków 
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Data powołania: 19.07.2017 r.  

Okres kadencji: 5 lat (19.07.2022 r.) 

Członek Zarządu w Grupie Kapitałowej CAVATINA Holding S.A., a także Dyrektor Działu Prawnego i Prokurent - 

posiada wyższe wykształcenie prawnicze. W 2009 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz uzyskał tytuł magistra. W 2012 roku ukończył  3-letnią  

aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i został  w 2013 roku 

wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. 

Karierę zawodową rozpoczynał w Kancelarii Nowosielski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej, następnie 

pełnił funkcje radcy prawnego w Dziale Realizacji Inwestycji Murapol S.A.  

Opis przebiegu pracy zawodowej: 

•      od 19 lipca 2017 r. członek zarządu w Cavatina Holding S.A. i kolejnych spółkach Grupy Cavatina, 

•      od 18 lipca 2017 r. do 16 kwietnia 2018 r. prokurent samoistny w spółkach Carbon Tower Sp. z o.o. oraz 

Tischnera Office. Obecnie w wymienionych spółkach pełni funkcję Członka Zarządu 

•      od 24 marca 2017 r. członek zarządu w Deweloper Media Sp. z o.o., 

• od 27 kwietnia 2016 r. do 20 listopada 2019 r. pełnił funkcję prokurenta samoistnego w 100K Sp. z o.o., 

 

• od 20 listopada 2019 r. pełni funkcję członka zarządu w 100K Sp. z o.o., 

 

• od września 2014 r. prowadzi, jako radca prawny, kompleksową obsługę prawną  spółek Grupy Cavatina, 

 

• w okresie od 19 sierpnia  2013 roku do 30 marca 2016 roku pracował jako radca prawny w Dziale 

Realizacji Inwestycji MURAPOL S.A., 

• wcześniej w okresie od października 2009 roku do sierpnia 2013 roku wykonywał pracę asystenta 

prawnego w Kancelarii Nowosielski i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej. 

Rafał Malarz prowadzi - począwszy od sierpnia 2013 roku jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: 

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Malarz. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec 

działalności Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Rafał Malarz w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.  

Pan Rafał Malarz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, 

nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa 

innego niż Rzeczpospolita Polska.  

Pan Rafał Malarz nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Również nie został skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego 

oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub za równoważne zdarzenia, które miały miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.  

Wobec Pana Rafała Malarza w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się ani nie zostały zakończone postępowania 

cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta. 
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Rada Nadzorcza 

Zgodnie z art. 14 statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od trzech do sześciu członków, powoływanych przez 

Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie w drodze 

uchwały. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (słownie: trzy) lata. Każdy członek Rady Nadzorczej 

może zostać wybrany na kolejne kadencje. 

Na dzień publikacji Memorandum w skład Rady Nadzorczej wchodzą trzy osoby: 

 

Filip Dziuda – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Sebastian Kulejewski – Członek Rady Nadzorczej, 

Piotr Jasiński – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Filip Dziuda – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 31 lat 

Adres: ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków 

Data powołania: 19.07.2017 r.  

Okres kadencji: 3 lata (19.07.2020 r.) 

Dyrektor Komercjalizacji i Akwizycji oraz od 2018 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej w Cavatina Holding S.A. 

Odpowiada za relacje inwestorskie z zewnętrznymi kontrahentami oraz sprawuje funkcję koordynatora w 

departamencie leasingu powierzchni biurowych budynków w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Bielsku Białej i 

Gdańsku. Od początku istnienia Grupy Kapitałowej odpowiada za proces akwizycji gruntów pod nowe inwestycje 

w Polsce i za granicą. Swoje doświadczenie w sektorze finansowym zdobywał w sektorze sprzedaży na rynku 

nieruchomości mieszkaniowych. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku Finanse i 

Rachunkowość. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Filip Dziuda w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.  

Pan Filip Dziuda nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, 

nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa 

innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Filip Dziuda nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Również nie został skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego 

oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub za równoważne zdarzenia, które miały miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.  

Wobec Pana Filipa Dziudy w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się ani nie zostały zakończone postępowania 

cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta. 

 

Sebastian Kulejewski – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 37 lat 

Adres: ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków 
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Data powołania: 19.07.2017r.  

Okres kadencji: 3 lata (19.07.2020r.) 

Członek Rady Nadzorczej w firmie Cavatina Holding S.A. oraz Dyrektor Działu Realizacji Inwestycji. Odpowiada za 

nadzór i kompletne przeprowadzanie procesów budowlanych inwestycji Grupy. W swojej wcześniejszej karierze 

nadzorował budowę takich obiektów jak Centrum Badawczo-Rozwojowe dla przemysłu lotniczego firmy 

Hamilton Sundstrand w Rzeszowie, centrum danych Polcom w Skawinie oraz wielu innych projektów 

komercyjnych i mieszkaniowych. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budownictwa i konstrukcji 

budowlanych niekonkurencyjną w stosunku do firmy Cavatina Holding S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Sebastian Kulejewski w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.  

Pan Sebastian Kulejewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.  

Pan Sebastian Kulejewski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Również nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub za równoważne zdarzenia, które 

miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.  

Wobec Pana Sebastiana Kulejewskiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się ani nie zostały zakończone 

postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie 

dla działalności Emitenta. 

 

Piotr Jasiński – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 45 lat 

Adres: ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków 

Data powołania: 19.07.2017r.  

Okres kadencji: 3 lata (19.07.2020r.) 

Członek Rady Nadzorczej w firmie Cavatina Holding S.A. oraz Dyrektor Działu Projektowania – kierownik zespołu 

projektowego Cavatina & Partners. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na wydziale Architektura i 

Urbanistyka. Ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i kierowaniu zespołami projektowymi. Od 2004 r. 

posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Od 2005 r. 

jest Członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest autorem m.in.: projektów Equal Business Park w 

Krakowie oraz Diamentum Office i Carbon Tower we Wrocławiu. We wcześniejszej karierze projektował i 

kierował zespołami projektowymi odpowiedzialnymi za liczne obiekty biurowe oraz handlowe między innymi w 

Katowicach, Siemianowicach, Tychach, Bydgoszczy i Elblągu. Prowadzi biuro projektowe pod nazwą Piotr Jasiński 

Architekci w Tychach, które nie jest niekonkurencyjne w stosunku do firmy Cavatina Holding S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Jasiński w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości.  

Pan Piotr Jasiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.  

Pan Piotr Jasiński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Również nie został skazany 
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prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego 

oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub za równoważne zdarzenia, które miały miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.  

Wobec Pana Piotra Jasińskiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się ani nie zostały zakończone postępowania 

cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta. 

 

17. DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA 

 

Na dzień publikacji niniejszego Memorandum kapitał zakładowy Spółki wynosi 226 176 574 (słownie: dwieście 

dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) PLN i dzieli się na 

226 176 574 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset 

siedemdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda. 

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 226 176 574 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów sto 

siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy, nie występują akcje uprzywilejowane. Jedynym 

akcjonariuszem Cavatina Holding S.A. jest Cavatina sp. z o.o. 

Nie występują podmioty o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie. 

 

KSIĘGA AKCYJNA CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

 

 

Nazwa i adres 

akcjonariusza

Nazwa serii 

akcji o raz 

liczba akcji w 

danej serii

Data emisji

Wartość 

nominalna 

akcji

Wartość nominalna 

całej serii
Uprzywilejowanie

Wysokość 

dokonanych wpłat

Wpis o 

ustanowieniu 

prawa 

wykonywania 

głosu z 

obciążonych 

akcji

100 000                    

akcji serii A
19.07.2017 1,00 zl 100 000,00

akcje nie są 

uprzywilejowane

pokryte w całości 

wkładem pieniężnym
brak wpisów

120 218 637                

akcji serii B
29.09.2017 1,00 zł 120 218 637,77

akcje nie są 

uprzywilejowane

pokryte w całości 

wkładem 

niepieniężnym

brak wpisów

55 394 789                    

akcji serii C
26.02.2018 1,00 zł 55 394 789,95

akcje nie są 

uprzywilejowane

pokryte w całości 

wkładem 

niepieniężnym

brak wpisów

50 463 148                

akcji serii D
31.07.2018 1,00 zł 50 463 148,44

akcje nie są 

uprzywilejowane

pokryte w całości 

wkładem 

niepieniężnym

brak wpisów

226 176 574,00

Cavatina              

sp. z o.o.                

30-552 Kraków         

ul. Wielicka 28

łączna wartość nominalna akcji i kapitału zakładowego
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18. PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE 

WSKAZANIEM W SZCZEGÓLNOŚCI PRODUKTÓW,  RYNKÓW ZBYTU, POSIADANYCH ISTOTNYCH 

ZEZWOLEŃ I KONCESJI 

 

Działalność Emitenta  

Spółka rozpoczęła działalność w 2017 roku i kontynuuje swoją aktywność jako spółka holdingowa, mająca 

na celu skupienie w ramach swojej własności wszystkie spółki celowe, prowadzące zarówno działalność 

budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa, jak i działalność w zakresie wydawniczym. 

Spółka prowadzi również działalność polegającą na pozyskiwaniu kapitału (finansowania) na rozwój grupy 

kapitałowej m.in. w postaci emisji obligacji i pożyczek oraz udzielaniu finansowania / pożyczek spółkom 

powiązanym z grupy kapitałowej Cavatina, głównie w celu realizacji przez te podmioty inwestycji 

deweloperskich. 

Dalszy rozwój działalności Spółki będzie polegał na zarządzaniu strukturą kapitałową, złożoną ze spółek 

operacyjnych, powołanych do konkretnych projektów budowlanych i inwestycyjnych. Spółka Cavatina 

Holding ma być jednostką dominującą (holdingową) dla Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A., której 

celem jest realizacja strategii bazującej na: 

• realizacji inwestycji odznaczającej się atrakcyjnym designem i architekturą łączącą w sobie lekkość i 

zalety wizualne z efektywnością ekonomiczną i zaawanasowaną infrastrukturą techniczną wpływającą 

na wygodę i koszt eksploatacji, 

• zapewnienie odpowiedniej skali inwestycji w celu uzyskania optymalnych parametrów operacyjnych 

i technicznych obiektów oraz optymalizacji ich budżetów kosztowych, 

• oferowaniu najemcom konkurencyjnego kosztu najmu w stosunku do średniej ceny rynkowej 

występującej w podobnych obiektach w danej lokalizacji w celu zwiększenia dynamiki działań 

komercjalizacyjnych, co realizowane jest poprzez wysoki poziom aranżacji (fit-out) przyznawanych 

najemcom. 
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Celem strategii jest osiąganie ponadprzeciętnych zysków z tytułu transakcji sprzedaży gotowych inwestycji 

deweloperskich w oparciu o atrakcyjne stopy zwrotu (ang. yield) do krajowych jak i międzynarodowych 

funduszy inwestycyjnych. 

Rozwój Spółki będzie również polegał na systematycznym pozyskiwaniu finansowania w celu dalszego 

rozwoju grupy kapitałowej, udzielaniu wsparcia finansowego spółkom powiązanym oraz realizacji kolejnych 

inwestycji w sektorze budownictwa komercyjnego. 

Strategia Emitenta i Grupy bazuje na ciągle rozwijanym modelu biznesowym, którego efektywność została 

wielokrotnie potwierdzona podczas wcześniejszych projektów deweloperskich, który to model zakłada: 

• po pierwsze, nabycie nieruchomości w modelu just-in-time, przez co rozumiany jest brak utrzymywania 

nieefektywnego banku gruntów, który zastępowany jest umowami przedwstępnymi z odroczeniem 

płatności do czasu uzyskania pozwolenia na budowę; 

• następnie, unikatowy system budżetowania, który cechuje niski poziom nakładów inwestycyjnych przy 

jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu jakości i designu, wyróżniającego inwestycje 

projektowane i realizowane przez Cavatina Holding S.A. na tle konkurencji; 

• jak również, podwyższone nakłady na działania związane z komercjalizacją powierzchni i sprzedażą. 

Powyższe założenia zapewniają silną obecność Emitenta i Grupy na rynku nieruchomości komercyjnych i 

wyróżniają na tle konkurencji. 

Strategia Emitenta i Grupy zakłada budowę obiektów biurowych m.in. w starannie wyselekcjonowanych 

lokalizacjach znajdujących się w największych miastach Polski. W ramach realizacji powyższej strategii 

szczególny nacisk kładzie się na następujące aspekty: 

• zapewnienie odpowiedniej skali inwestycji w celu uzyskania optymalnych parametrów operacyjnych i 

technicznych obiektów oraz optymalizacji ich budżetów kosztowych, 

• realizacja inwestycji odznaczających się atrakcyjnym designem, łączącym w sobie lekkość i zalety 

wizualne z efektywnością ekonomiczną i zaawansowaną infrastrukturą techniczną wpływającą na 

wygodę i koszt eksploatacji, 

• oferowanie najemcom efektywnego kosztu najmu na poziomie konkurencyjnym w stosunku do średniej 

rynkowej występującej w obiektach w danej lokalizacji w celu zwiększenia dynamiki działań 

komercjalizacyjnych, co realizowane jest poprzez wysoki poziom aranżacji (fit-out) przyznawanych 

najemcom. 

Celem strategii jest osiąganie ponadprzeciętnych zysków z tytułu transakcji sprzedaży gotowych inwestycji 

deweloperskich w oparciu o atrakcyjne stopy zwrotu (ang. yield) do krajowych jak i międzynarodowych 

funduszy inwestycyjnych. 

W związku z powyższym pozyskano finansowanie zewnętrzne (obligacje, pożyczki) oraz w formie pożyczek 

od jednostek powiązanych i dokonano podwyższenia kapitałów w spółkach celowych (inwestycyjnych, 

operacyjnych), jak również udzielono im pożyczek na zakup gruntów i finansowanie prac budowlanych. 

Ponadto podjęto kroki w celu uzyskania finansowania zewnętrznego niezbędnego do zakupu gruntów pod 

nowe inwestycje stanowiące kolejne fazy rozwoju Spółki. 

Oferta: 

Grupa Emitenta realizuje duże projekty deweloperskie w segmencie komercyjnym (biura) a także rozpoczął 

realizację projektów deweloperskich o charakterze mieszkaniowym. Na dzień publikacji niniejszego 

Memorandum w portfelu Emitenta są następujące inwestycje: 
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Inwestycje ukończone: 

Nazwa projektu Adres 
GLA                                         

powierzchnia najmu brutto 
(w przybliżeniu) 

EQUAL BUSINESS PARK A Kraków, ul. Wielicka 30 7 900 m2 

EQUAL BUSINESS PARK B Kraków, ul. Wielicka 28 18 500 m2 

EQUAL BUSINESS PARK C Kraków, ul. Wielicka 28B 22 800 m2 

CARBON TOWER Wrocław, ul. Fabryczna 6 19 100 m2 

TISCHNERA OFFICE Kraków, ul. Tischnera 8 33 600 m2 

 

 

Inwestycje sprzedane: 

Nazwa projektu Adres GLA                                         
powierzchnia najmu brutto 

Termin sprzedaży 

DIAMENTUM OFFICE Wrocław, ul. Robotnicza 42 9 300 m2 3Q 2019  

 

 

Inwestycje w trakcie realizacji lub w trakcie przygotowania: 

Nazwa projektu Adres GLA                                         
powierzchnia najmu brutto 

Termin ukończenia 

CHMIELNA 89 Warszawa, ul. Chmielna 89 25 200 m2 1Q 2020 

CAVATINA HALL Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 9 200 m2 2Q 2020 

EQUAL BUSINESS PARK D Kraków, ul. Wielicka 11 400 m2 4Q 2020 

KLIMECKIEGO OFFICE A Kraków, ul. Klimeckiego 7 800 m2 4Q 2020 

GLOBAL OFFICE PARK C Katowice, ul. Dąbrówki 4 000 m2 4Q 2020 

PALIO OFFICE PARK A Gdańsk, ul. Jana z Kolna 16 200 m2 4Q 2020 

GLOBAL APARTMENTS B Katowice, ul. Dąbrówki 26 500 m2 4Q 2021 
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GLOBAL OFFICE PARK A1 Katowice, ul. Dąbrówki 27 700 m2 1Q 2022 

GLOBAL OFFICE PARK A2 Katowice, ul. Dąbrówki 27 500 m2 2Q 2022 

 

Projekty Chmielna 89, Tischnera Office, Equal Business Park A-D objęte są przedwstępnymi umowami 

sprzedaży, gdzie stroną kupującą są spółki kapitałowe należące do funduszy inwestycyjnych . Finalizacja 

transakcji sprzedaży powinna się odbyć jeszcze w I półroczu 2020 roku. 

Ponadto Grupa posiada kupione lub zabezpieczone (na podstawie umów przedwstępnych) grunty pod 

kolejne inwestycje w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu oraz Gdańsku. 

Nagrody i wyróżnienia 

Za swoje projekty i realizacje Spółka otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia: 

• Prime Property Prize 2019 w kategorii Inwestycja Roku Rynku Powierzchni Biurowych za TISCHNERA 

OFFICE (Kraków), 

• Best International Office Development 2018-2019 za CHMIELNĄ 89 (Warszawa), 

• Best Office Development Poland 2018-2019 za CHMIELNĄ 89 (Warszawa), 

• Best Office Development Europe 2018-2019 za CHMIELNĄ 89 (Warszawa), 

• Top Builder 2019 w kategorii nieruchomości komercyjne za DIAMENTUM OFFICE (Wrocław), 

• Rzeczpospolita Real Estate Impactor 2019 za projekt wnoszący nową wartość dla mieszkańców – 

KONCEPCJA REWITALIZACJI BIELSKA-BIAŁEJ, 

• Atut Krakowa 2017 – Najlepszy Obiekt Biurowy za EQUAL BUSINESS PARK B (Kraków), 

• Best Mixed-use Development Poland 2019-2020 za CAVATINA HALL - European Property Awards, 

London, UK (Bielsko-Biała), 

• Best Residential High Rise Architecture 2019-2020 za GLOBAL OFFICE PARK - European Property Awards, 

London, UK (Katowice), 

• Office Architecture 2019-2020 za GLOBAL OFFICE PARK - European Property Awards, London, UK 

(Katowice). 

 

Grupa Kapitałowa 

Spółka Emitenta rozpoczęła swoją działalność jako Spółka z minimalnym kapitałem zakładowym 

przewidzianym dla spółek akcyjnych, czyli 100 000 PLN i został zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 

Sadowym w dniu 16 sierpnia 2017 roku. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Emitent stał się 

udziałowcem w spółkach Cavatina GW sp. z o.o., Deweloper Media sp. z o.o., Carbon Tower sp. z o.o., 

Diamentum Office sp. z  o.o., 100K sp. z o .o. oraz Equal I sp. z o.o. 

Ponadto, celem utworzenia przejrzystej struktury kapitałowej, koordynacji działalności międzynarodowej 

Spółki, a także realizacji dalszych inwestycji budowlanych, Emitent przejął i utworzył kilka spółek celowych 

oraz spółek operacyjnych Grupy, w których posiada 100% udziałów. 
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Emitent posiada udziały w następujących spółkach zależnych: 

Spółka Siedziba 
% Kapitału 

podstawowego 
Przedmiot działalności 

Equal I sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

100K sp. z o.o. 
43-300 Bielsko-Biała                         
ul. Partyzantów 51 

100 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Equal III sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Tischnera Office sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Cavatina Office sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Carbon Tower sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Diamentum Office sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Cavatina GW sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 roboty budowlane 

Cavatina SPV1 sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Cavatina SPV2 sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Cavatina SPV3 sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 
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Cavatina SPV4 sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Cavatina SPV5 sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Cavatina SPV7 sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Cavatina SPV8 sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Cavatina SPV9 sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Cavatina SPV11 sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Cavatina SPV12 sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Cavatina SPV13 sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Cavatina SPV14 sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

realizacja inwestycji w 
nieruchomość biurową, 
wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami 

Cavatina & Partners 
International sp. z o.o. 

30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 roboty budowlane 

Deweloper Media sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 wydawanie czasopism 

Quickwork sp. z o.o. 
30-552 Kraków                             
ul. Wielicka 28B 

100 

wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami w 

zakresie biur co-
workingowych 

 

 

Strukturę Grupy Kapitałowej prezentuje poniższy graf: 
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19. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 

ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZOWANIA PRZEZ EMITENTA JEGO ZOBOWIĄZAŃ Z 

EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

 

W opinii Emitenta nie istnieją inne informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności istotne dla 

oceny realizowania przez Spółkę zobowiązań z emitowanych Obligacji. 
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VI. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
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VII. ZAŁĄCZNIKI 

 
1. ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU EMITENTA 
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2. STATUT EMITENTA 

 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cavatina Holding S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki 

oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki została zamieszczona 

w Rozdziale III pkt 1 niniejszego Memorandum. 
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3. WARUNKI EMISJI 
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4. WYKAZ PUNKTÓW PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA OBLIGACJE 

 

Podmiot Świadczący Usługę Oferowania na rzecz Emitenta – Ventus Asset Management S.A. 

02-677 Warszawa, Ul. Cybernetyki 19B 

KONTAKT DLA INWESTORÓW: 

e-mail:   ventusam@ventusam.pl 

telefon:   + 48 22 110 27 27 
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5. FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE 
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6. OBJAŚNIENIE DEFINICJI I SKRÓTÓW 

 

 

Agent Emisji oznacza podmiot, który pełni funkcję agenta emisji w rozumieniu 

art. 7a ust. 1 Ustawy o Obrocie; 

Agent Płatniczy oznacza podmiot,  który pełni funkcję agenta płatniczego w 

rozumieniu § 11 ust. 6 pkt 2 Regulaminu KDPW; 

Cena Emisyjna oznacza cenę nabycia jednej Obligacji określoną w pkt 1.6. 

Warunków Emisji płatną na rachunek bankowy Podmiotu 

Świadczącego Usługę Oferowania prowadzony przez Toyota Bank 

Polska S.A. o numerze: 

78 2160 0003 2000 1627 4723 0001; 

Depozyt oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW; 

Dzień Dokonania Wpłaty oznacza dzień, w którym Inwestor dokonał wpłaty Ceny Emisyjnej za 

Obligacje, nie późniejszy niż Dzień Wpłaty zdefiniowany poniżej, przy 

czym za Dzień Dokonania Wpłaty rozumie się dzień, w którym doszło 

do uznania rachunku bankowego Podmiotu Świadczącego Usługę 

Oferowania; 

Dzień Płatności Odsetek oznacza ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego lub Dzień 

Wcześniejszego Wykupu; 

Dzień Przydziału oznacza dzień dokonania przez Emitenta przydziału Obligacji, o czym 

mowa w pkt 6.7. Warunków Emisji; 

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

zgodnie z § 5 Regulaminu KDPW; 

Dzień Ustalenia Praw oznacza dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania 

świadczeń, o których to świadczeniach mowa w pkt.10.1. Warunków 

Emisji, przypadający na 6 (sześć) Dni Roboczych przed dniem 

płatności świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem: 

(i) złożenia przez Obligatariusza żądania natychmiastowego 

wykupu Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 

dzień złożenia żądania natychmiastowego wykupu; 

(ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw 

uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta ; oraz 

(iii) połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub 

przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który 

wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada 

uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień Ustalenia 

Praw uznaje się odpowiednio dzień połączenia, podziału lub 

przekształcenia formy Prawnej Emitenta; 

Dzień Wcześniejszego Wykupu oznacza dzień, w którym Emitent jest zobowiązany dokonać wykupu 

Obligacji w terminie wcześniejszym aniżeli w Dniu Wykupu w 

przypadkach przewidzianych prawem; 

Dzień Wpłaty oznacza najpóźniejszy dzień, w którym Inwestorzy będą zobowiązani 

wpłacić Cenę Emisyjną za Obligacje, tj. dzień określony w pkt 6.6. 

Warunków Emisji;  
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Dzień Wykupu oznacza dzień wskazany w tabeli w pkt 1.10. Warunków Emisji;  

Emitent oznacza spółkę pod firmą Cavatina Holding Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28B, 30-552 Kraków, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000690167, 

REGON 368028192, NIP 6793154645; 

Ewidencja oznacza system ewidencji osób uprawnionych z papierów 

wartościowych, o którym mowa w art. 7a ust. 4 pkt. 4) Ustawy o 

Obrocie; 

EURO, EUR oznacza prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii 

Monetarnej; 

Formularz Zapisu, Zapis oznacza oświadczenie Inwestora o złożeniu zapisu na Obligacje, na 

formularzu będącym załącznikiem nr 5 do Memorandum 

Informacyjnego; 

Grupa, Grupa Kapitałowa oznacza grupę kapitałową Cavatina; 

Inwestor oznacza podmiot składający zapis na Obligacje; 

KC, Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1145, 1495); 

KDPW oznacza spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4,   

00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000081582, lub jej następcy prawni; 

KK, Kodeks karny oznacza ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1950, 2128 z późn.zm.); 

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa; 

KPC, Kodeks postępowania 

cywilnego 

oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, 1469, 1495, 1649, 1655, 1798, 

1802, 1818, 2070, 2089, 2128, 2217 z późn.zm.); 

KRS oznacza Krajowy Rejestr Sądowy; 

KSH, Kodeks spółek handlowych oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217 z 

późn.zm.); 

Memorandum Informacyjne, 

Memorandum 

oznacza niniejszy dokument sporządzony w związku z Ofertą 

Publiczną Obligacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim 

powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w 

związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie 

instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 988); 
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Obligacje oznacza nie mniej niż 4.000 i nie więcej niż 10.000 sztuk obligacji na 

okaziciela serii BD o wartości nominalnej 1.000 zł każda; 

Obligatariusz oznacza osoby/podmiot ujawnione w ewidencji Obligacji 

prowadzonej przez Agenta Emisji na podstawie art. 7a ust. 4 pkt 4) 

Ustawy o Obrocie lub osobę, na której Rachunku Papierów 

Wartościowych jest zarejestrowana przynajmniej jedna Obligacja 

lub osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym 

lub inną osobę, jeżeli wynika to z właściwych przepisów prawa; 

Odsetki, Oprocentowanie oznacza świadczenie, o którym mowa w pkt 1.12. oraz pkt. 16 

Warunków Emisji; 

Oferta, Oferta Publiczna, Publiczna 

Oferta 

oznacza ofertę publiczną Obligacji przeprowadzaną na podstawie 

niniejszego Memorandum Informacyjnego; 

Okresy Odsetkowe oznacza pojęcie w rozumieniu nadanym w pkt 1.13. Warunków 

Emisji; 

Osoba Amerykańska oznacza osobę amerykańską (a United States Person) w rozumieniu 

Regulacji S (Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej 

Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (U.S. Securities Act 

of 1933); osoba amerykańska (a United States Person) w rozumieniu 

Regulacji S oznacza w szczególności: 

– osobę urodzoną na terenie USA; 

– osobę, której rodzic jest obywatelem USA; 

– cudzoziemca, który został naturalizowany i który został uznany 

za obywatela USA; 

– osobę urodzoną w Puerto Rico; 

– osobę urodzoną w Guam; 

– osobę urodzoną na Wyspach Dziewiczych Stanów 

Zjednoczonych; 

– osobę posiadającą zieloną kartę; 

– osobę stale zamieszkującą w USA; 

– osobę uzyskującą dochody w USA, mieszkająca poza USA; 

– osobę przebywającą w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu 

roku podatkowego i jednocześnie, jeśli łączna liczba dni, w 

których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 

poprzednich lat kalendarzowych, wynosi co najmniej 183 dni. 

Podmiot Świadczący Usługę 

Oferowania 

oznacza podmiot świadczący usługę oferowania na rzecz Emitenta 

tj. dom maklerski Ventus Asset Management Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 19B, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000209936, REGON: 015748669, NIP: 5262773160; 

Prawo Dewizowe, Ustawa Prawo 

Dewizowe 

oznacza ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. z 

2019 r. poz. 160 z późn.zm); 

Prawo Restrukturyzacyjne oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912, 1655, 1802, 2089, 2217 z 

późn.zm); 
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Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 

Ustawy o Obrocie; 

Rachunek Zbiorczy oznacza zbiorczy rachunek papierów wartościowych w rozumieniu 

art. 8a Ustawy o Obrocie; 

Regulacje KDPW oznacza Szczegółowe Zasady, Regulamin KDPW lub wszelkie inne 

obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje 

przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW 

systemu depozytowo-rozliczeniowego; 

Regulamin KDPW oznacza regulamin KDPW uchwalany przez radę nadzorczą KDPW 

zgodnie z art. 50 Ustawy o Obrocie lub na innej podstawie prawnej, 

która zastąpi powyższą podstawę prawną, obowiązujący w danym 

czasie; 

Rejestr Sponsora Emisji oznacza rejestr, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Regulaminu 

KDPW; 

Rozporządzenie 2017/1129 oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma 

być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 

regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE; 

Rozporządzenie w sprawie 

Memorandum Informacyjnego 

oznacza Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 28 sierpnia 2013 

r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać 

memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą 

publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów 

finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. z 2013 r. poz. 

988 z późn.zm.); 

Spółka oznacza spółkę pod firmą Cavatina Holding Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28B, 30-552 Kraków, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000690167, 

REGON 368028192, NIP 6793154645; 

Sponsor Emisji oznacza podmiot, który pełni funkcję sponsora emisji w rozumieniu 

§11 ust. 1 pkt 3 Regulaminu KDPW; 

Szczegółowe Zasady oznacza Szczegółowe Zasady Działania KDPW lub inny dokument, 

który zastąpi Szczegółowe Zasady Działania KDPW w danym czasie; 

Ustawa o Obligacjach 

 

oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 

r., poz. 483, 2243, z 2019 r. poz. 1572, 1655, 1798, 2217 z późn.zm.); 

Ustawa o Obrocie  oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, 2243, 2244, z 2019 r. poz. 

730, 875, 1655, 1798, 2217 z późn.zm.); 

Ustawa o Ofercie, Ustawa o Ofercie 

Publicznej 

 

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 
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U. z 2019 r. poz. 623, 1655, 1798, 2217 z późn.zm.); 

Ustawa o Podatku Dochodowym od 

Osób Fizycznych 

oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1387, 1358, 1394, 1495, 1622, 

1649, 1655, 1726, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 z 

późn.zm); 

Ustawa o Podatku Dochodowym od 

Osób Prawnych 

oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (DZ.U. z 2019 r. poz. 865, 1018, 1309, 1358, 1495, 

1571, 1572, 1649, 1655, 1798, 1978, 2020, 2200, 2217 z późn.zm.); 

Ustawa o Podatku od Spadków i 

Darowizn 

oznacza ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i 

darowizn (Dz.U. z 2019 r. poz. 1813 z późn.zm.); 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu 

oznacza ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poza 1115, 

1520, 1655, 1798, 2088 z późn.zm.); 

Ustawa o Rachunkowości 

 

oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.  z 

2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 z późn.zm.); 

WEO, Warunki Emisji, Warunki Emisji 

Obligacji 

oznacza Warunki Emisji Obligacji serii BD emitowanych przez 

Cavatina Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie; 

Złoty, zł., PLN oznacza prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący 

w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. z 1994 r Nr 84., poz. 

386, z 1995 r. Nr 16, poz. 79 z późn.zm.). 

 

 

 


