
Raport bieżący nr: 26/2022 

Data sporządzenia:  2022-04-20 

Temat: Łączne koszty emisji obligacji Emitenta serii B    

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitenta”) informuje, że zawarł z bankiem Polska 

Kasa Opieki S.A. porozumienie dot. wynagrodzenia za przeprowadzenie emisji obligacji Emitenta serii B, o której 

Emitent informował w raportach bieżących 37/2021, 38/2021, 44/2021 i 48/2021.  

 

W związku z powyższym Emitent informuje iż wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów 

emisji wyniosła 247.184,92 zł, w tym: 

1) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 247.184,92 zł 

2) koszty wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy 

3) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy 

4) koszty promocji oferty – nie dotyczy 

 

Powyższe koszty zostały rozliczone w księgach rachunkowych metodą zamortyzowanego kosztu (skorygowanej 

ceny nabycia) przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej i będą ujmowane w sprawozdaniu z wyniku w 

oczekiwanym okresie życia instrumentu finansowego. 

 

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną obligację serii B wyniósł 6,24 zł.  

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

2022-04-20   Beata Żaczek   Wiceprezes Zarządu 

2022-04-20   Przemysław Borek  Wiceprezes Zarządu 

 

20 kwietnia 2022 roku godz. 20:38 

 

  



Current report No.: 26/2022 

Document date:  2022-04-20 

Subject: The total costs of the Issuer's series B bonds issue 

Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information 

 

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (The "Issuer") informs that it has 

concluded with bank Polska Kasa Opieki S.A. agreement regarding remuneration for the issue of the Issuer's series 

B bonds, about which the Issuer informed in current reports 37/2021, 38/2021, 44/2021 and 48/2021. 

 

Regarding above, the Issuer informs that the amount of total costs that were included in the issue costs was PLN 

247,184.92, including: 

1) costs of preparing and carrying out the offer - PLN 247,184.92 

2) costs of remuneration of underwriters - not applicable 

3) costs of preparing the issue prospectus, including consultancy costs - not applicable 

4) costs of promoting the offer - not applicable 

 

The above costs have been accounted for using the amortized cost method (adjusted purchase price) using the 

effective interest rate and will be recognized in the income statement in the expected life of the financial 

instrument. 

 

The average subscription cost per one series B bond was PLN 6.24. 

 

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES 

 

2022-04-20 Beata Żaczek  Vice-President of the Management Board          

2022-04-20    Przemysław Borek Vice-President of the Management Board      

 

20th April 2022 at. 08:38 p.m. 


