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Wersja elektroniczna Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.
Prospekt w formie drukowanej dostępny będzie w Centrum Informacji KPWiG w Warszawie, ul. Mazowiecka 13;
w spółce prowadzącej Rynek CTO w Warszawie, ul. Leszno 2; w siedzibie Emitenta; w siedzibie Oferującego
w Warszawie, ul. Puławska 15 oraz w POK wymienionych w załączniku nr 3.
Obligacje Miasta Rybnika emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji wprowadzono do publicznego obrotu
w trybie art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
poprzez złożenie zawiadomienia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 15 listopada 2002 roku.
Komisja na zgłosiła sprzeciwu.
W Publicznej Ofercie papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem uczestniczyć można wyłącznie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako
materiał informacyjny.
1.

NAZWA ORAZ SIEDZIBA EMITENTA

siedziba Urzędu Miasta: ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

tel. (0 prefix 32) 422 30 11

fax. (0 prefix 32) 422 41 24

Adres internetowy: www.rybnik.pl
2.

RATING PRZYZNANY EMITENTOWI LUB PAPIEROM WARTOŚCIOWYM EMITOWANYM PRZEZ
NIEGO

Miasto Rybnik posiada RATING [A- (pol)] nadany przez Fitch Polska S.A. 22 października 2003 r.
Rating krajowy:
Długoterminowy:

A- (pol) - krajowy rating na poziomie „A” oznacza wysoką wiarygodność kredytową

w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju.
Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty
tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych
do wyższej kategorii.
Krótkoterminowy: nie posiada.
Perspektywa ratingu – negatywna.
Krajowe ratingi długoterminowe - skala
AAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx),
DD (xxx), D (x)
3.

DANE DOTYCZĄCE OBLIGACJI TRANSZY EMISJA 2003 OFEROWANYCH W RAMACH PROGRAMU
EMISJI

Na mocy niniejszego Prospektu oferuje się w 2 seriach od J do K, 18 500 (osiemnaście tysięcy pięćset) sztuk
Obligacji komunalnych na okaziciela, niezabezpieczonych, o nieograniczonej zbywalności (EMISJA 2003)
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o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 (jeden tysiąc) złotych każda, na łączną kwotę 18 500 000 (osiemnaście
milionów pięćset tysięcy) złotych. Emisja wszystkich dwóch serii nastąpi tego samego dnia. Wszystkie
18 500 sztuk Obligacji zostanie zaoferowane Subemitentowi usługowemu a następnie inwestorom, którzy złożą
zamówienie na Obligacje Oferowane w terminach i miejscu określonym w niniejszym Prospekcie.
Emisja Obligacji Oferowanych w ramach transzy EMISJA 2003 odbywa się na podstawie Uchwały
nr 806/XL/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie publicznego Programu Emisji Obligacji
komunalnych

oraz

Uchwały

nr

220/XV/2003

z

dnia

10

grudnia

2003

roku

w

sprawie

zmian

w publicznym programie emisji obligacji komunalnych. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji
wprowadzono do publicznego obrotu w trybie art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi poprzez złożenie zawiadomienia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
w dniu 15 listopada 2002 roku. Komisja nie zgłosiła sprzeciwu.
W ramach Programu Emisji Obligacji wprowadzono do publicznego obrotu do 124 000 (sto dwadzieścia cztery
tysiące) sztuk Obligacji. Wartość nominalna wprowadzonego do publicznego obrotu Programu Emisji Obligacji
wynosi 124 000 000 (sto dwadzieścia cztery miliony) złotych.
Obligacje Oferowane (EMISJA 2003) są emitowane w ramach drugiej transzy Programu Emisji Obligacji.
W ramach pierwszej transzy Programu Emisji Obligacji - EMISJA 2002 oferowanych i objętych zostało 65 000
(sześćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 65 000 000 (sześćdziesiąt pięć milionów)
złotych.
Prospekt emisyjny Programu Emisji Obligacji komunalnych Miasta Rybnika opublikowany został w dniu 17 grudnia
2002 roku w:
siedzibie Emitenta – Urzędzie Miasta w Rybniku,
siedzibie Oferującego Obligacje – Warszawa, ul. Puławska 15,
Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – Warszawa, ul. Mazowiecka 13,
Punktach Obsługi Klientów przyjmujących zamówienia na Obligacje,
Siedzibie Centralnej Tabeli Ofert – Warszawa, ul. Leszno 14.
oraz dodatkowo w formie elektronicznej w sieci Internet na stronach: www.rybnik.pl, www.pkobp.pl .
Skrót Prospektu emisyjnego Obligacji Oferowanych w ramach transzy EMISJA 2003 zostanie opublikowany
w dzienniku Gazeta Giełdy PARKIET, a Prospekt Emisyjny udostępniony zostanie w formie, terminie i trybie
raportu bieżącego zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
4.

CELE EMISJI

Emisja Obligacji ma na celu pokrycie wydatków związanych z:
a)

adaptacją obiektów poszpitalnych na cele oświatowe:
-

kontynuacja rozbudowy Zespołu Szkół Wyższych na bazie obiektów Szpitala Miejskiego
nr 1 przy ul. Rudzkiej; zakończenie kolejnego etapu inwestycji planuje się na koniec 2003 r.,

-

budowa Państwowej Szkoły Muzycznej na bazie obiektów Szpitala nr 2 przy ul. Powstańców
Śląskich.

Na te cele przewiduje się przeznaczenie około 15,0% środków pozyskanych z emisji obligacji;
b)

udziałem środków własnych w finansowaniu programu rozbudowy kanalizacji sanitarnej, na który
uzyskano grant ISPA w kwocie 71 321 600 EURO. Zakończenie całości realizowanego projektu planuje
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się na koniec 2007 r. Na ten cel przewiduje się przeznaczenie około 25,0% środków pozyskanych
z emisji obligacji;
c)

zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi z programów pomocowych Unii Europejskiej - udział środków
własnych w programach strukturalnych, wynoszących 25,0% – 30,0% całkowitych kosztów realizacji
zadań. Na ten cel przewiduje się przeznaczenie około 20,0% środków pozyskanych z emisji obligacji;

d)

budową infrastruktury komunikacyjnej – między innymi budowa kolejnego etapu miejskiej obwodnicy,
drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna, remonty dróg gminnych i powiatowych. Na ten cel przewiduje się
przeznaczenie około 5,0% środków pozyskanych z emisji obligacji;

e)

innymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie infrastruktury komunalnej - nie objętych programem ISPA.
Na ten cel przewiduje się przeznaczenie około 5,0% środków pozyskanych z emisji obligacji;

f)

remontami kapitalnymi budynków mieszkalnych - modernizacja substancji, w szczególności przejętej od
zakładów pracy. Na ten cel przewiduje się przeznaczenie około 10,0% środków pozyskanych z emisji
obligacji;

g) inwestycjami w zakresie sportu i rekreacji - dalsze etapy modernizacji stadionu miejskiego oraz innych
obiektów sportowych. Na ten cel przewiduje się przeznaczenie około 20,0% środków pozyskanych
z emisji obligacji.
5.

INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU OBLIGACJI OFEROWANYCH W RAMACH TRANSZY EMISJA
2003

Wierzytelności pieniężne wynikające z w/w Obligacji nie są zabezpieczone.
6.

CENA EMISYJNA I CENA SPRZEDAŻY

Z uwagi na charakter zawartych umów pomiędzy Emitentem a podmiotami wspomagającymi przeprowadzenie
Programu Emisji nie jest możliwe podanie kosztów emisji w podziale na poszczególne transze (EMISJE).
Szacunkowe łączne koszty wszystkich emisji Obligacji Wprowadzanych w ramach Programu Emisji, w tym
Obligacji Oferowanych w ramach transzy EMISJA 2003 zostały wskazane w poniższej tabeli.
Papiery
wartościowe
według

Liczba

Wartość nominalna

Cena emisyjna

rodzajów
Na jednostkę
Razem

Szacunko
we
prowizje i
koszty
emisji*)

Nadwyżka ceny
emisyjnej nad
wartością
nominalną

Wpływy
Emitenta

1

1 000

1 000

0

3,60

996,40

124 000

124 000 000

124 000 000

0

446 240

123 553 760,00

Do powyższych obliczeń przyjęto maksymalną wielkość emisji (dane w zł)
*) Koszty związane z emisją Obligacji, w szczególności:
•

koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 99 200 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
złotych),

•

koszty wynagrodzenia Subemitenta - 248 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),

•

koszty sporządzenia Prospektu, z uwzględnieniem kosztu doradztwa - 14 640 zł (słownie: czternaście tysięcy
sześćset czterdzieści złotych). Koszty doradztwa stanowią całkowity koszt sporządzenia Prospektu. Oprócz kosztu
doradztwa, w w/w kwocie, Emitent nie poniósł innych kosztów sporządzenia Prospektu.

•
•

koszty promocji oferty – 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
opłaty administracyjne związane z procedurą dopuszczenia Obligacji do publicznego obrotu – 74 400 zł
(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych).
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Cena emisyjna, po której zostaną objęte wszystkie Obligacje Oferowane przez Subemitenta usługowego będzie
ceną stałą, jednolitą i wynosić będzie 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację. Cena zwana Ceną
Sprzedaży, po której Subemitent usługowy będzie zbywał inwestorom Obligacje dla EMISJI 2003, obowiązująca
w pierwszym dniu sprzedaży zostanie ustalona przez Subemitenta usługowego na podstawie oceny bieżącego
stanu rynku. W kolejnych dniach sprzedaży inwestorzy będą nabywać Obligacje po Dziennej Cenie Sprzedaży,
która odpowiada Cenie Sprzedaży powiększonej o wartość skumulowanych odsetek naliczanych za okres od dnia
objęcia Obligacji przez Subemitenta usługowego do dnia ich zakupu przez inwestora. Tak obliczona Dzienna Cena
Sprzedaży podawana będzie z dokładnością do jednego grosza i będzie udostępniona w Punktach Obsługi
Klientów BDM PKO BP SA.
O Cenie Sprzedaży i Dziennej Cenie Sprzedaży Obligacji Subemitent poinformuje inwestorów w trybie art. 81
ust. 1 Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, CTO
i Polskiej Agencji Prasowej oraz w formie komunikatu opublikowanego w dzienniku Gazeta Giełdy PARKIET,
najpóźniej przed dniem rozpoczęcia składania zamówień na Obligacje przez inwestorów tj. 22 grudnia 2003 roku.
W przypadku sprzedaży Obligacji przez Subemitenta usługowego powyżej ich ceny emisyjnej powstanie
nadwyżka, która powiększy dochód Subemitenta usługowego. Subemitent nie zamierza dokonywać sprzedaży
Obligacji poniżej ich ceny emisyjnej.
7.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z OBLIGACJI OFEROWANYCH DO NABYCIA

Obligacje Oferowane do nabycia (EMISJA 2003) nie są uprzywilejowane, nie ma ograniczeń co do przenoszenia
praw z Obligacji. Obligacje są niezabezpieczone.
Zgodnie z postanowieniami § 5 Uchwały z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie publicznego Programu Emisji
Obligacji komunalnych z Obligacjami Oferowanymi w ramach transzy EMISJA 2003 nie jest związany obowiązek
świadczeń niepieniężnych ani dodatkowych.

7.1.

OPIS ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH WYNIKAJĄCYCH Z OBLIGACJI OFEROWANYCH W RAMACH TRANSZY
EMISJA 2003

Z Obligacjami Oferowanymi w ramach transzy EMISJA 2003 wynikają następujące świadczenia pieniężne:
1)

Wypłata wartości nominalnej Obligacji Oferowanych w ramach transzy EMISJA 2003, równej 1 000 zł we
wskazanej Dacie Wykupu tj. 23 grudnia 2014,

2)

Odsetki z oprocentowania liczone jako suma średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych
stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych oferowanych na czterech ostatnich przetargach
poprzedzających datę ustalenia oprocentowania na kolejny okres odsetkowy oraz marży dla inwestorów
w wysokości 1,3%.

Rada Miasta w § 5 uchwały z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie publicznego Programu Emisji Obligacji
komunalnych, stanowiącej załącznik nr 1 do Prospektu, określiła zasady oprocentowania Obligacji.
Wyciąg z treści Uchwały nr 806/XL 2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2002 r.:

§ 5.
Oprocentowanie Obligacji
1.
2.

Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne.
Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie
może ono przekroczyć średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych
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bonów skarbowych oferowanych na czterech ostatnich przetargach poprzedzających datę ustalenia oprocentowania na
kolejny okres odsetkowy, powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż:
a)

1,6 % dla Obligacji Emisji 2002,

b)

1,7 % dla Obligacji Emisji 2003,

c)

1,7 % dla Obligacji Emisji 2004.

7.

Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty przydziału danej serii.

8.

Z Obligacjami nie będą związane żadne dodatkowe świadczenia.

Zgodnie z Ustawą o obligacjach Emitent całym majątkiem odpowiada za zobowiązania wynikające z Obligacji.

7.2.

ZASADY USTALENIA PRAW DO ODSETEK Z OBLIGACJI OFEROWANYCH W RAMACH TRANSZY EMISJA
2003

Ustalenie prawa do odsetek z Obligacji Oferowanych w ramach transzy EMISJA 2003 nastąpi na 10 dni roboczych
przed dniem wypłaty odsetek, zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.
Prawo

do

odsetek

będzie

przysługiwać

osobom,

które

będą

właścicielami

Obligacji

emitowanych

w ramach transzy EMISJA 2003 w dniu ustalenia prawa do odsetek od tych Obligacji, na koniec dnia księgowego.
W związku z wprowadzeniem przez Emitenta instytucji przedterminowego wykupu, obligatariuszom, którzy
odpowiedzieli na propozycję przedterminowego dobrowolnego wykupu Obligacji, jak również obligatariuszom,
którzy nie odpowiedzieli na propozycję wykupu, a których Obligacje podlegać będą wykupowi w trybie
przedterminowego obligatoryjnego wykupu - naliczone zostaną odsetki za dany rok niezależnie od tego czy
w dniu ustalenia prawa do odsetek będą właścicielami Obligacji emitowanych w ramach transzy EMISJA 2003,
przedstawionych do przedterminowego wykupu. Po terminie wykupu tj. po dniu 23 grudnia 2014 r. Obligacje nie
będą oprocentowane.

Tabela 1.

Roczne zestawienia odsetek od Obligacji Oferowanych w transzy EMISJA 2003

Pierwszy dzień

Ostatni dzień

Rocznego okresu

Rocznego okresu

odsetkowego

odsetkowego

I

23.12.2003 r.

II

Roczny okres

Dzień płatności

Dzień ustalenia prawa

odsetek *

do odsetek

22.12.2004 r.

23.12.2004 r.

9.12.2004 r.

23.12.2004 r.

22.12.2005 r.

23.12.2005 r.

9.12.2005 r.

III

23.12.2005 r.

22.12.2006 r.

27.12.2006 r.

11.12.2006 r.

IV

23.12.2006 r.

22.12.2007 r.

24.12.2007 r.

10.12.2007 r.

V

23.12.2007 r.

22.12.2008 r.

23.12.2008 r.

9.12.2008 r.

VI

23.12.2008 r.

22.12.2009 r.

23.12.2009 r.

9.12.2009 r.

VII

23.12.2009 r.

22.12.2010 r.

23.12.2010 r.

9.12.2010 r.

VIII

23.12.2010 r.

22.12.2011 r.

23.12.2011 r.

9.12.2011 r.

IX

23.12.2011 r.

22.12.2012 r.

24.12.2012 r.

10.12.2012 r.

X

23.12.2012 r.

22.12.2013 r.

23.12.2013 r.

9.12.2013 r.

XI

23.12.2013 r.

22.12.2014 r.

23.12.2014 r.

9.12.2014 r.

odsetkowy

* Przyjęto, że jeśli kolejny dzień następujący po ostatnim dniu okresu odsetkowego przypada na dzień wolny od pracy to
wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Źródło: dane PKO BP S.A. Bankowego Domu Maklerskiego

Tabela zawierająca dzienne zestawienia odsetek od Obligacji Oferowanych w

transzy EMISJA 2003 zostanie

podana w trybie i terminie określonym w art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
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7.3.

ZASADY WYPŁATY ODSETEK Z OBLIGACJI OFEROWANYCH W RAMACH TRANSZY EMISJA 2003

Wypłata odsetek dokonywana będzie za pośrednictwem KDPW poprzez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa
maklerskie,

w

których

obligatariusze

zarejestrują

Obligacje

na

rachunkach

papierów

wartościowych.

Obligatariusze, którzy nie założą rachunków papierów wartościowych w przedsiębiorstwach maklerskich i nie
zarejestrują na nich zakupionych Obligacji, będą mogli odebrać odsetki za pośrednictwem Bankowego Domu
Maklerskiego PKO BP SA jako Sponsora Emisji Obligacji w POK gdzie dokonali zakupu Obligacji bądź jeżeli
wskazali w formularzu zamówienia numer rachunku bankowego środki z wypłaty odsetek zostaną przekazane na
w/w rachunek bankowy. Środki na wypłatę odsetek przekazywane będą przez Emitenta do KDPW.

7.4.

OKREŚLENIE INNYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z OBLIGACJI WPROWADZANYCH W RAMACH TRANSZY
EMISJA 2003

Dopuszcza się możliwość określenia dodatkowych uprawnień wynikających z faktu posiadania Obligacji,
polegających na możliwości dokonywania zapłaty niniejszymi Obligacjami za nieruchomości sprzedawane
w przetargach nieograniczonych przez Miasto Rybnik. Osobom, które dokonają zapłaty niniejszymi Obligacjami
przed dniem ustalenia prawa do odsetek, odsetki za dany rok nie będą przysługiwały. Wielkość oraz zakres
planowanych dodatkowych uprawnień zostanie określona przez Radę Miasta w terminach późniejszych
w uchwałach w sprawie sprzedaży nieruchomości.
W przypadku podjęcia stosownej uchwały, której zapisy obowiązywać będą jeszcze w terminie ważności
Prospektu Emisyjnego, zasady dotyczące możliwości zapłaty za nieruchomości zostaną opisane w zmienionym
prospekcie emisyjnym po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w trybie art. 81
ust. 4a Ustawy. W przypadku, gdy upłynie ważność Prospektu emisyjnego w/w informacja zostanie przekazana do
publicznej wiadomości w trybie art. 81 Ustawy.
8.

ZASADY DYSTRYBUCJI OBLIGACJI OFEROWANYCH W PUBLICZNEJ OFERCIE W RAMACH
TRANSZY EMISJA 2003

8.1.

PODMIOT OFERUJĄCY OBLIGACJE W PUBLICZNYM OBROCIE W RAMACH TRANSZY EMISJI 2003

Podmiotem oferującym Obligacje w publicznym obrocie jest:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
BANKOWY DOM MAKLERSKI
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
8.2.

ZASADY OGÓLNE PUBLICZNEJ OFERTY

W ramach transzy EMISJI 2003 oferowanych jest 18 500 Obligacji serii od J do K. Oferta Obligacji zostanie
przeprowadzona w dwóch etapach.
W I etapie, 18 500 sztuk Obligacji, Emitent zaoferuje Subemitentowi usługowemu, który po ich objęciu oraz
zarejestrowaniu w KDPW dokona sprzedaży Obligacji inwestorom w obrocie pierwotnym (II etap), stosownie do
art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi na warunkach i w terminach
określonych poniżej.
Subemitent usługowy nabędzie Obligacje po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 1 000 zł każda.
Inwestorzy nabywający Obligacje w II etapie Publicznej Oferty, nabywać je będą po Cenie Sprzedaży. Wysokość
Ceny Sprzedaży Obligacji dla EMISJI 2003 ustalona zostanie przez Subemitenta usługowego. O Cenie Sprzedaży
Obligacji Subemitent poinformuje inwestorów w trybie art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie
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papierami wartościowymi, w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, CTO S.A. i Polskiej Agencji Prasowej oraz
w formie komunikatu opublikowanego w dzienniku Gazeta Giełdy PARKIET, najpóźniej przed dniem rozpoczęcia
składania zamówień na Obligacje przez inwestorów.
Terminy otwarcia i zamknięcia Publicznej Oferty Obligacji w ramach transzy EMISJA 2003:
•
•
•
•
•
•
•

Otwarcie Publicznej Oferty – 23 grudnia 2003 r.
Przyjęcie zapisu od Subemitenta usługowego - 23 grudnia 2003 r.
Dokonanie przydziału Subemitentowi usługowemu - 23 grudnia 2003 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zamówień od inwestorów –6 stycznia 2004 r.
Zakończenie przyjmowania zamówień od inwestorów –9 stycznia 2004 r.
Dokonanie przydziału obligacji inwestorom – 12 stycznia 2004 r.
Zamknięcie Publicznej Oferty – 13 stycznia 2004 r.

Emitent w porozumieniu z Subemitentem usługowym i Oferującym może postanowić o zmianie terminu otwarcia
i zamknięcia Publicznej Oferty transzy EMISJA 2003. Informacja o takiej zmianie zostanie podana do publicznej
wiadomości w dzienniku Gazeta Giełdy PARKIET najpóźniej przed dniem planowanej zmiany.
Emitent w porozumieniu z Subemitentem usługowym i Oferującym może przedłużyć czas trwania Publicznej
Oferty Obligacji, z zastrzeżeniem, że nie może trwać ona dłużej niż 3 miesiące.
8.3.

ZASADY NABYWANIA OBLIGACJI OFEROWANYCH W RAMACH TRANSZY EMISJA 2003 PRZEZ
SUBEMITENTA USŁUGOWEGO (I ETAP)

8.3.1.

OGÓLNE ZASADY NABYCIA OBLIGACJI PRZEZ SUBEMITENTA USŁUGOWEGO

W ramach transzy EMISJA 2003 zaoferowanych zostanie do objęcia przez Subemitenta usługowego 18 500
Obligacji na okaziciela po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 1 000 zł każda.
8.3.2.

OSOBA UPRAWNIONA DO OBJĘCIA OBLIGACJI W I ETAPIE

Podmiotem uprawnionym do objęcia Obligacji jest Subemitent usługowy. Zgodnie z art. 77 ust. 5 Ustawy
Subemitentem usługowym może być tylko: dom maklerski, bank, zagraniczna instytucja finansowa mająca
siedzibę w krajach należących do OECD lub konsorcjum tych podmiotów. Objęcie Obligacji nastąpi na podstawie
umowy o subemisję usługową, która została zawarta pomiędzy Emitentem i Subemitentem usługowym w dniu
17 października 2002 roku.
Subemitent usługowy spełnia warunek określony w art. 77 ust. 5 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi gdyż jest bankiem.
8.3.4.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZAPISU NA OBLIGACJE PRZEZ SUBEMITENTA USŁUGOWEGO

Miejscem złożenia przez Subemitenta usługowego zapisu na Obligacje jest Punkt Obsługi Klientów Bankowego
Domu Maklerskiego PKO BP SA zlokalizowany w Warszawie przy ul. Puławskiej 15.
W ramach transzy EMISJA 2003 Subemitent usługowy będzie zobowiązany do złożenia zapisu na
18 500 Obligacji w dniu 23 grudnia 2003 roku. Zapis na Obligacje jest bezwarunkowy, nie może zawierać
jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. Na dowód złożonego zapisu
Subemitent usługowy otrzyma jeden egzemplarz formularza zapisu stanowiącego załącznik nr 4 niniejszego
Prospektu.
8.3.5.

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA OBLIGACJE NABYWANE PRZEZ SUBEMITENTA USŁUGOWEGO

Subemitent usługowy może dokonać wpłaty na Obligacje wyłącznie przelewem w złotych. Wpłata w pełnej
wysokości musi wpłynąć na rachunek Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA:
58 10201068 0000160200000190 PKO BP SA VI Oddział Warszawa
najpóźniej w dniu złożenia zapisu. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się wpłatę w kwocie równej
iloczynowi liczby 18 500 i ceny emisyjnej Obligacji, równej wartości nominalnej tj. 1 000 zł każda.
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8.3.6.

ZASADY

PRZYDZIAŁU

OBLIGACJI

OFEROWANYCH

W

RAMACH

TRANSZY

EMISJA

2003

SUBEMITENTOWI USŁUGOWEMU

Emitent przydzieli Subemitentowi usługowemu Obligacje w liczbie równej liczbie Obligacji subskrybowanych przez
Subemitenta usługowego w dniu dokonania zapisu przez Subemitenta, tj. 23 grudnia 2003 roku.
Przydział Obligacji Oferowanych w ramach transzy EMISJA 2003 nastąpi w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta.
Podstawę przydziału Obligacji stanowią:
prawidłowo złożony zapis,
wpłata kwoty na zamówioną liczbę Obligacji najpóźniej w momencie złożenia zapisu,
przedstawienie dowodu wpłaty w momencie złożenia zapisu na Obligacje.
Ogłoszenie o prawidłowym objęciu i opłaceniu Obligacji Oferowanych w ramach transzy EMISJA 2003 zostanie
opublikowane w dzienniku Gazeta Giełdy PARKIET.
Emitent za pośrednictwem Oferującego, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji Oferowanych w ramach
transzy EMISJA 2003 Subemitentowi usługowemu wystąpi do KDPW o podjęcie uchwały o ich rejestracji
wynikającej z zarządzenia o przydziale Obligacji. Obligacje Oferowane w ramach transzy EMISJA 2003 zostaną
zaksięgowane na koncie Subemitenta usługowego.
Emitent zawiadomi Subemitenta o przydziale lub odmowie przydziału Obligacji niezwłocznie po złożeniu zapisu
przez Subemitenta.
8.3.7.

TERMIN ZWIĄZANIA ZAPISEM SUBEMITENTA USŁUGOWEGO

Subemitent usługowy składający zapis na Obligacje jest nim związany do dnia zarejestrowania Obligacji objętych
zapisem na swoim koncie w KDPW.

8.4.

ZASADY
SPRZEDAŻY
OBLIGACJI
OFEROWANYCH
W
I OBJĘTYCH PRZEZ SUBEMITENTA USŁUGOWEGO (II ETAP)

RAMACH

TRANSZY

EMISJA

2003

Po zarejestrowaniu Obligacji na koncie Subemitenta usługowego zostaną one następnie przez niego zaoferowane
inwestorom w ramach obrotu pierwotnego stosownie do art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi zgodnie z postanowieniami umowy o subemisję usługową zawartą pomiędzy Emitentem
i Subemitentem usługowym.
Obligacje zostaną udostępnione przez Subemitenta usługowego inwestorom w drodze składania zamówień
według kolejności zgłoszenia się w Punktach Obsługi Klientów BDM PKO BP SA. Pula Obligacji przedłożona przez
Subemitenta usługowego do sprzedaży wynosi 18 500 sztuk.
8.4.1.

OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W II ETAPIE

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Obligacje są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa
Dewizowego.
8.4.2.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA OBLIGACJE OFEROWANE W II ETAPIE

Inwestorzy w dniach od 6 go 9 stycznia 2004 roku będą mogli składać zamówienia na Obligacje w Punktach
Obsługi Klientów BDM PKO BP SA. Wykaz POK przyjmujących zamówienia na Obligacje stanowi załącznik nr 3 do
Prospektu.
Emitent może postanowić o zmianie terminów sprzedaży Obligacji Oferowanych w ramach transzy EMISJA 2003.
Informacja o ewentualnej zmianie tych terminów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie
komunikatu, najpóźniej przed dniem planowanej zmiany.
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8.4.3.

CENA SPRZEDAŻY I DZIENNA CENA SPRZEDAŻY

Inwestorzy nabywający Obligacje w II etapie Publicznej Oferty, nabywać je będą odpowiednio po Cenie
Sprzedaży i Dziennej Cenie Sprzedaży. Cena Sprzedaży Obligacji dla EMISJI 2003 obowiązująca w pierwszym dniu
sprzedaży zostanie ustalona przez Subemitenta usługowego na podstawie oceny bieżącego stanu rynku.
W kolejnych dniach sprzedaży inwestorzy będą nabywać Obligacje po Dziennej Cenie Sprzedaży, która odpowiada
Cenie Sprzedaży powiększonej o wartość skumulowanych odsetek naliczanych za okres od dnia objęcia Obligacji
przez Subemitenta usługowego do dnia zakupu. Tak obliczona Dzienna Cena Sprzedaży podawana będzie
z dokładnością do jednego grosza i będzie udostępniona w Punktach Obsługi Klientów BDM PKO BP SA
przyjmujących zamówienia na Obligacje.
O Cenie Sprzedaży i Dziennej Cenie Sprzedaży Obligacji Subemitent poinformuje inwestorów w trybie art. 81
ust. 1 Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w formie komunikatu przesłanego do KPWiG,
CTO S.A. i Polskiej Agencji Prasowej oraz w formie komunikatu opublikowanego w dzienniku Gazeta Giełdy
PARKIET,

najpóźniej

przed

dniem

rozpoczęcia

składania

zamówień

na

Obligacje

przez

inwestorów

tj. 5 stycznia 2004 roku.
Tabela zawierająca dzienne zestawienia odsetek od Obligacji Oferowanych w

transzy EMISJA 2003 zostanie

podana w trybie i terminie określonym w art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

8.4.4.

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA OBLIGACJE OFEROWANE INWESTOROM

W trakcie trwania sprzedaży Obligacji inwestorom przez Subemitenta usługowego, zamówienia będą
przyjmowane według kolejności zgłoszenia się w Punkcie Obsługi Klientów PKO BP SA.
Każdy POK PKO BP SA posiadać będzie limit Obligacji. W przypadku, gdy limit Obligacji będzie rozłożony
nierównomiernie istnieje możliwość przesunięcia limitów pomiędzy Punktami Obsługi Klientów PKO BP SA.
Inwestor może złożyć zamówienie na minimalnie 1 Obligację i maksymalnie na liczbę Obligacji jaka będzie
przydzielona danemu POK (limit), przy uwzględnieniu faktu, iż pomiędzy POK mogą wystąpić przesunięcia
Obligacji.
Inwestor ma prawo do wielokrotnego złożenia zamówień.
Zamówienie na Obligacje zawiera, w szczególności, następujące informacje:
•
imię i nazwisko/nazwę inwestora,
•

adres zamieszkania/siedzibę inwestora,

•

w przypadku rezydentów: numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osób
fizycznych albo numer REGON lub inny numer identyfikacyjny, w przypadku pozostałych podmiotów,

•

w przypadku nierezydentów: numer paszportu – osoby fizyczne oraz numer rejestru, właściwego dla
kraju pochodzenia – pozostałe podmioty,

•

określenie transzy, w której składane jest zamówienie,

•

liczbę Obligacji objętych zamówieniem,

•

Cenę Obligacji,

•

określenie sposobu zapłaty za Obligacje,

•

numer rachunku, służący do ewentualnego zwrotu wpłaconych środków,

•

wysokość dokonywanej wpłaty, wg zasad opisanych w pkt 8.4.7.

•

określenie sposobu wypłaty środków z tytułu odsetek lub wykupu Obligacji.

Na formularzu zamówienia zawarte jest oświadczenie, w którym inwestor stwierdza, że:
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•

zapoznał się z treścią Prospektu oraz akceptuje treść statutu Emitenta i warunki Programu Emisji
i Oferty,

•

wyraża zgodę na nie otrzymanie Obligacji, jeśli formularz wpłaty lub przelewu na opłacenie zamówienia
nie będą prawidłowo wypełnione,

•

osoba fizyczna składa ponadto oświadczenie o dobrowolnym przekazaniu swoich danych osobowych
i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru nabywców
Obligacji oraz realizowaniu z nich świadczeń.

Inwestor składający zamówienie na Obligacje powinien okazać w miejscu przyjmowania zamówień:
•
dokument tożsamości – osoby fizyczne,
•

aktualny wypis z właściwego rejestru – osoby prawne,

•

akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument,
z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli - jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej.

Na dowód złożonego zamówienia inwestor otrzyma jeden egzemplarz formularza zamówienia. Wszelkie
konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zamówienia ponosi inwestor. Zamówienie na
Obligacje jest bezwarunkowe, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalne.
Obligatariusz w okresie zapadalności Obligacji Oferowanych w ramach transzy EMISJA 2003 może zmienić sposób
wypłaty środków z tytułu odsetek lub wykupu Obligacji z wyjątkiem:
a)

obligatariuszy, których Obligacje zarejestrowane są na ich rachunku inwestycyjnym; tym obligariuszom
wszystkie świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji przenoszone będą na ich rachunki inwestycyjne;

b)

zgłoszenia zmiany sposobu wypłaty świadczeń po dniu ustalenia prawa do odsetek bądź wykupu Obligacji.

W celu dokonania zmiany inwestor składa pisemne oświadczenie u Sponsora Emisji tj. w Punktach Obsługi
Klientów BDM PKO BP SA.
8.4.5.

SKŁADANIE DYSPOZYCJI DEPONOWANIA OBLIGACJI PRZEZ INWESTORÓW

W momencie składania zamówienia na Obligacje inwestor może złożyć nieodwołalną Dyspozycję deponowania
Obligacji na swoim rachunku papierów wartościowych.
Dyspozycja deponowania Obligacji stanowi część formularza zamówienia i zawiera:
•

nazwę podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych inwestora oraz numer rachunku, na
którym mają być zdeponowane Obligacje,

•

klauzulę: „proszę o zdeponowanie na moim rachunku papierów wartościowych wszystkich przydzielonych
Obligacji”,

•

klauzulę: „zobowiązuję się do poinformowania na piśmie Domu Maklerskiego prowadzącego mój
rachunek papierów wartościowych o zmianie numeru rachunku, który wskazałem w Dyspozycji”.

Konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Dyspozycji deponowania Obligacji ponosi
inwestor.
8.4.6.

DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Inwestorzy są uprawnieni do składania zamówień na Obligacje za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo
do złożenia zamówienia obejmuje również umocowanie do złożenia Dyspozycji deponowania Obligacji. Osoba
występująca w charakterze pełnomocnika przedkłada pisemne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo winno zawierać odpowiednio następujące informacje o pełnomocniku i inwestorze:
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•

gdy jest on osobą fizyczną: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, serię i numer dokumentu tożsamości
oraz numer PESEL,

•

gdy jest on osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej: nazwę,
siedzibę, adres i numer statystyczny REGON (w przypadku nierezydentów - numer właściwego rejestru
lub powołanie się na dokument potwierdzający istnienie inwestora w danym kraju, dokument ten winien
zostać przedłożony w momencie składania zamówień).

Liczba pełnomocnictw udzielanych przez inwestora nie jest ograniczona.
Od pełnomocnictwa winna zostać uiszczona opłata skarbowa, zgodnie z przepisami ustawy o Opłacie Skarbowej.
W przypadku pełnomocnictwa wystawionego w języku obcym wymagane jest jego przetłumaczenie na język
polski przez tłumacza przysięgłego.
8.4.7.

ZASADY, MIEJSCA I TERMINY DOKONYWANIA WPŁAT NA OBLIGACJE PRZEZ INWESTORÓW

Zamówienie na Obligacje musi być w pełni opłacone. Przez pełną wpłatę rozumie się iloczyn liczby Obligacji
objętych zamówieniem oraz Dziennej Ceny Sprzedaży. Dzienna Cena Sprzedaży odpowiada Cenie Sprzedaży
powiększonej o wartość skumulowanych odsetek naliczanych za okres od dnia objęcia Obligacji przez
Subemitenta usługowego do dnia ich zakupu przez inwestora.
Tabela zawierająca dzienne zestawienia odsetek od Obligacji Oferowanych w

transzy EMISJA 2003 zostanie

podana w trybie i terminie określonym w art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Wpłata

na

Obligacje

winna

odpowiadać

dokładnie

kwocie

określonej

w

formularzu

zamówienia

i powinna być dokonana w złotych polskich, na następujący rachunek Bankowego Domu Maklerskiego
PKO BP SA:
PKO BP SA VI Oddział Warszawa
58 10201068 0000160200000190
w następującej formie:
•

gotówką,

•

przelewem.

Jako tytuł wpłaty należy podać: „Zapłata za Obligacje Rybnika”
Inwestor będzie nabywał Obligacje po Cenie Sprzedaży z dnia złożenia zamówienia, o ile wpłaty dokona w tym
samym dniu, lub zadeklaruje, iż dokona wpłaty w taki sposób, że środki finansowe na pełne opłacenie
zamówienia zostaną zaksięgowane na w/w rachunku w dniu złożenia zamówienia. Jeżeli środki na pełne
opłacenie zamówienia nie zostaną zaksięgowane na rachunku w dniu dokonania zamówienia, zamówienie to
będzie nieważne, Obligacje nie zostaną przydzielone inwestorowi, a środki pieniężne bez żadnych odsetek
i odszkodowań zostaną zwrócone na rachunek wskazany w formularzu zamówienia.
Obligacje nie będą przydzielane w liczbie mniejszej niż określona przez inwestora w treści zamówienia.
Nieopłacone w pełni zamówienia będą w całości uznane za nieważne.
Regulacje prawne dotyczące wpłat

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665)
bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności do celów mających związek
z przestępstwem, o których mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88,
poz. 553 i Nr 128, poz. 840), lub w celu ukrycia działań przestępczych. W razie uzasadnionego podejrzenia
zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, bank zawiadamia o tym prokuratora. Ponadto zgodnie z art.
106 ust. 4 Prawa Bankowego, bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej
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określonej kwoty raz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wplata została dokonana.
Wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa powyżej, oraz tryb postępowania banków
w przypadkach, o których mowa w art. 299 Kodeksu karnego, ustala Komisja Nadzoru Bankowego.
Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych
w art. 106 ust.1 Prawa bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyklucza odpowiedzialności
karnej, jeżeli czyn nosi znamiona przestępstwa. Zgodnie z art. 108 Prawa bankowego bank nie ponosi
odpowiedzialności za szkodę, która może wynikać z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych
w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. W takim wypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1
Prawa Bankowego, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzialność
za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa.
Zgodnie z uchwałą nr 396 KPWiG z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie stanowiska KPWiG co do zasad
postępowania podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie w wypadku zaistnienia uzasadnionego
podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych klientów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem
(Dziennik Urzędowy KPWiG nr 6/95 poz. 197), Komisja w wypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia
pochodzenia środków pieniężnych klientów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem, zaleca
rejestrowanie we wszystkich podmiotach prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie:
•

każdej jednorazowej wpłaty, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu
powyżej 20 000 zł,

•

również mniejszych wpłat, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu
następujących po sobie w ciągu krótkiego czasu, przekraczających w sumie kwotę 20 000 zł,

•

każdej wpłaty i polecenia przelewu, innych niż te, o których mowa powyżej, które są dokonywane
w okolicznościach świadczących, że mogą one mieć na celu lokowanie środków pieniężnych
pochodzących z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem.

Zgodnie z uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego nr 4/98 z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie trybu
postępowania banków w przypadkach prania pieniędzy oraz ustalenia wysokości kwoty i warunków prowadzenia
rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na rzecz
których wpłata została dokonana (Dziennik Urzędowy NBP nr 18/98), banki są zobowiązane do prowadzenia
w oddziałach oddzielnych rejestrów wpłat gotówkowych, których wartość przekracza równowartość 10 000 EURO.
Obowiązek opisany powyżej dotyczy także zamiany papierów wartościowych lub zagranicznych środków
płatniczych na złote, zamiany złotych na papiery wartościowe lub zagraniczne środki płatnicze, w tym
pośrednictwa w wymienionych transakcjach, a także każdego przypadku, gdy okoliczności transakcji wskazują,
iż środki mogą pochodzić lub mają związek z tzw. „praniem brudnych pieniędzy” bez względu na wartość
transakcji i jej charakter. Banki są zobowiązane do przechowywania ww. rejestru transakcji wraz z dokumentami
źródłowymi dotyczącymi zarejestrowanych transakcji przez okres co najmniej 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku
następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zamówienia związanego z transakcją.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. nr 1216 z 2000 r. z późniejszymi
zmianami) istnieje obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji przez banki, oddziały banków
zagranicznych, domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i inne podmioty prowadzące działalność
maklerską na podstawie Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz inne instytucje wymienione
w ww. Ustawie, jako instytucje obowiązane. Instytucja obowiązana przyjmująca dyspozycje (zlecenie) Klienta do
przeprowadzenia transakcji, ma obowiązek zarejestrować:
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•

transakcję, której równowartość przekracza 10 000 EURO, zarówno jeżeli jest to transakcja prowadzona
w ramach operacji pojedynczej, jak i w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze
sobą powiązane,

•

transakcję, gdy jej okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter.

8.4.8.

ZASADY PRZYDZIAŁU OBLIGACJI OFEROWANYCH W RAMACH TRANSZY EMISJA 2003 INWESTOROM

Przydział Obligacji zostanie dokonany na podstawie złożonych zamówień. Podstawą przydziału będzie prawidłowe
złożenie i opłacenie zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.4.7. Poszczególnym inwestorom
przydzielana będzie taka liczba Obligacji, jaka została przez nich określona w zamówieniach, nie większa jednak
niż limit przyznany na dany POK.
Przydział Obligacji będzie dokonywany według kolejności złożonych i opłaconych zamówień. Z uwagi na fakt, że
zamówienia będą przyjmowane do wyczerpania limitu Obligacji w ramach transzy EMISJA 2003 nie jest możliwe
wystąpienie nadsubskrypcji.
Nie będą przydzielane ułamkowe części Obligacji, jak również Obligacje nie będą przydzielane łącznie kilku
inwestorom.

8.4.9.

TERMIN ZWIĄZANIA DOKONANYM ZAMÓWIENIEM PRZEZ INWESTORA

Inwestor składający zamówienie na Obligacje jest nim związany do dnia zapisania Obligacji objętych
zamówieniem na swoim rachunku papierów wartościowych lub otrzymania potwierdzenia nabycia Obligacji.
8.4.10. WYDAWANIE POTWIERDZEŃ NABYCIA OBLIGACJI OFEROWANYCH INWESTOROM

Po

zakończeniu

sprzedaży

Obligacji

przez

Subemitenta

usługowego,

Subemitent

wystąpi

do

KDPW

o przeksięgowanie Obligacji z jego konta zgodnie z dyspozycjami wskazanymi w treści zamówień złożonych przez
inwestorów. Obligacje zostaną zaksięgowane na rachunkach papierów wartościowych wskazanych w Dyspozycji
deponowania Obligacji, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia sprzedaży Obligacji przez
Subemitenta. W tym samym terminie Oferujący rozpocznie wydawanie w POK potwierdzeń nabycia Obligacji dla
inwestorów, którzy nie złożyli Dyspozycji deponowania Obligacji na rachunkach papierów wartościowych.
8.4.11. ZASADY ORAZ TERMINY ROZLICZENIA WPŁAT I ZWROT NADPŁACONYCH KWOT INWESTOROM

W przypadku błędnego opisu tytułu wpłaty, nieterminowego lub niepełnego opłacenia zamówienia zwrot wpłat na
Obligacje będzie następował bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań i zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją
złożoną w zamówieniu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia sprzedaży Obligacji przez Subemitenta usługowego.
8.5.

DOJŚCIE DO SKUTKU EMISJI OBLIGACJI OFEROWANYCH W RAMACH TRANSZY EMISJA 2003

Transza EMISJA 2003 dochodzi do skutku w momencie objęcia 18 500 Obligacji. Zapis tego punktu zostanie
spełniony w momencie objęcia Obligacji przez Subemitenta usługowego. O dojściu do skutku transzy EMISJA
2003 Emitent poinformuje w trybie określonym w art. 81 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami
Wartościowymi.
Informacja o liczbie Obligacji sprzedanych przez Subemitenta usługowego w transzy EMISJA 2003 zostanie
przekazana w trybie określonym w art. 81 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
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8.6.

NIEDOJŚCIE DO SKUTKU EMISJI OBLIGACJI OFEROWANYCH W RAMACH TRANSZY EMISJA 2003

Z uwagi na fakt zawarcia umowy o subemisję usługową pomiędzy Emitentem a PKO Bankiem Polskim SA, która
zobowiązuje Subemitenta do objęcia wszystkich 18 500 Obligacji Oferowanych w ramach transzy EMISJA 2003,
nie ma przesłanek do niedojścia do skutku emisji w/w transzy.

9.

OKREŚLENIE WARUNKÓW, TRYBU, TERMINÓW I CEN WYKUPU LUB PRZEDTERMINOWEGO NABYCIA
PRZEZ EMITENTA WŁASNYCH OBLIGACJI OFEROWANYCH W RAMACH TRANSZY EMISJA 2003 CELEM
ICH UMORZENIA

9.1.

PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI

Emitent złoży obligatariuszom propozycje przedterminowych wykupów na łączną kwotę 18 500 000 zł celem ich
umorzenia.
Przedterminowy wykup Obligacji następować będzie po wartości nominalnej. Termin i kwotę przedterminowego
wykupu Obligacji określa Uchwała Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2002 r., stanowiąca załącznik nr 1 do
niniejszego Prospektu.
Zgodnie zapisami w § 6 wykup Obligacji na kwotę:
•

7 000 000 zł nastąpi po upływie 10 lat od Daty Emisji serii J-K,

•

11 500 000 zł nastąpi po upływie 11 lat od Daty Emisji serii J-K,

Kwoty podlegające przedterminowemu wykupowi na dany rok będą ewentualnie pomniejszane o kwotę Obligacji,
które zostaną umorzone przez Emitenta w związku z realizacją zapisów w § 8 Uchwały o emisji, o którym mowa
w pkt. 7.4. niniejszego Prospektu.
Datę przedterminowego wykupu ustala się na dzień płatności odsetek.
Przedterminowy wykup nastąpi za pośrednictwem KDPW poprzez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa
maklerskie, w których obligatariusze zarejestrują Obligacje na rachunkach papierów wartościowych oraz przez
Sponsora Emisji, który prowadzi rejestr Obligacji nie zapisanych na rachunkach papierów wartościowych.
Propozycje przedterminowych wykupów wraz ze szczegółowymi harmonogramami ich przeprowadzenia będą
ogłaszane raz w roku w siedzibie Emitenta, siedzibie Sponsora Emisji, przedsiębiorstwach maklerskich oraz
w Gazecie Giełdy PARKIET. Emitent ogłaszać będzie także Stopień Redukcji Obligacji podlegających w danym
roku przedterminowemu wykupowi wynikający z zapisów zawartych w Uchwale o emisji Rady Miasta. Kwoty
podlegające przedterminowemu wykupowi, określone w § 6 Uchwały o emisji, nie będą ulegały zmianie, czyli
w każdym roku trwania Programu Emisji wartość wykupionych Obligacji musi odpowiadać kwotom wyznaczonym
przez w/w zapis Uchwały tym samym procentowy Stopień Redukcji Obligacji ustalony na dany rok będzie
uzależniony od uprzednio wyemitowanej i objętej liczby Obligacji i kwoty określonej na dany rok w § 6 Uchwały
z zastrzeżeniem możliwości pomniejszenia o kwoty Obligacji, które zostaną umorzone przez Emitenta w związku
z realizacją zapisu w § 8 Uchwały o emisji.
Umorzenie Obligacji w związku z realizacją zapisu w § 8 w/w Uchwały nastąpi przed dniem rozpoczęcia
przedterminowego wykupu Obligacji.
Wprowadzenie określonej przez § 8 Uchwały zasady umożliwi realizację § 6 Uchwały, czyli umorzenia
odpowiedniej liczby Obligacji nie bezpośrednio poprzez ich wykup, ale poprzez możliwość nabycia za Obligacje
określonych nieruchomości sprzedawanych w przetargach nieograniczonych przez Miasto Rybnik.
W wyniku realizacji zapisów § 8 Uchwały zmniejszeniu ulegnie liczba podlegających wykupowi Obligacji,
należących do danego Obligatariusza, tym samym wysokość Stopienia Redukcji Obligacji będzie uwzględniała fakt
umorzenia przez Emitenta Obligacji zapisanych na danym rachunku, za które Obligatariusze w danym roku nabyli
określone w Uchwale nieruchomości sprzedawane w przetargach przez Miasto Rybnik.
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Ogłaszany raz w roku przez Emitenta Stopień Redukcji Obligacji będzie miał zastosowanie do danego rachunku
papierów wartościowych a nie obligatariusza tzn. nie będzie brana pod uwagę ogólna liczba Obligacji posiadanych
przez obligatariusza

(tj. suma wszystkich należących do niego Obligacji zapisanych na różnych rachunkach)

a wyłącznie liczba Obligacji zapisanych na danym rachunku i w stosunku do tej liczby będzie miał zastosowanie
przyjęty Stopień Redukcji.
Przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie Emitent złoży
obligatariuszom

propozycję

dobrowolnego

przedterminowego

wykupu.

W

przypadku

zgłoszenia

do

przedterminowego dobrowolnego wykupu mniejszej liczby Obligacji niż liczba Obligacji przeznaczonych do
przedterminowego

wykupu

na

dany

rok,

Emitent

przystąpi

do

drugiego

etapu

–

obligatoryjnego

przedterminowego wykupu.
Odsetki za dany rok, w którym następować będzie przedterminowy wykup przysługiwać będą zarówno
obligatariuszowi, który odpowiedział na propozycję przedterminowego dobrowolnego wykupu Obligacji, jak
również obligatariuszowi, który nie odpowiedział na propozycję przedterminowego wykupu, a którego Obligacje
podlegać będą wykupowi w trybie przedterminowego obligatoryjnego wykupu.
9.1.1.

PRZEDTERMINOWY DOBROWOLNY WYKUP OBLIGACJI

Obligatariusze, chcący skorzystać z propozycji przedterminowego dobrowolnego wykupu, którzy posiadają
Obligacje zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych składają formularze odpowiedzi na propozycję
przedterminowego dobrowolnego wykupu w biurach maklerskich, w których w dniu składania formularza będą
posiadać zarejestrowane Obligacje na rachunkach papierów wartościowych. Na podstawie w/w formularza domy
maklerskie dokonują blokady zgłoszonej liczby Obligacji.
Obligatariusze, którzy nie posiadają Obligacji zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych będą
mogli złożyć odpowiedź na propozycję przedterminowego dobrowolnego wykupu u Sponsora Emisji
tj. w Punktach Obsługi Klientów Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA.
Informacja o terminach przyjmowania formularzy wyszczególniona zostanie w harmonogramie przeprowadzenia
przedterminowego wykupu, z zastrzeżeniem, iż czas przyjmowania formularzy nie będzie krótszy niż dwa
tygodnie.
Obligatariusz jest związany odpowiedzią na przedterminowy dobrowolny wykup do daty przedterminowego
wykupu i nie ma możliwości wycofania złożonej odpowiedzi na przedterminowy dobrowolny wykup.
Odpowiedzi na propozycję przedterminowego dobrowolnego wykupu mogą być składane osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Od dokumentu pełnomocnictwa
winna być uiszczona opłata skarbowa zgodnie z ustawą o Opłacie Skarbowej (Dz.U. Nr 86, 2000 r., poz. 960).
Sposób działania przez pełnomocnika został opisany w punkcie 8.4.6.
Formularz odpowiedzi na propozycję przedterminowego dobrowolnego wykupu Obligacji powinien zawierać:
1.

Dane obligatariusza w tym:
•

imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę (firmę) osoby prawnej zaś w przypadku towarzystwa funduszy
powierniczych informację na rzecz którego z zarządzanych funduszy jest składany zapis,

•

adres zamieszkania/siedziba inwestora,

•

określenie, czy Obligatariusz jest rezydentem czy nierezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego,

•

numer PESEL lub numer dowodu osobistego dla osób fizycznych oraz REGON dla osób prawnych.
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2.

Wskazanie liczby Obligacji, które będą przedmiotem przedterminowego dobrowolnego wykupu.

3.

Wskazanie formy zapłaty za wykupione Obligacje (przelew na wskazany rachunek, wypłata gotówkowa)
z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko Obligacji znajdującym się w rejestrze Sponsora Emisji oraz informacja,
że obligataiusze posiadający obligacje zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych
w podmiotach prowadzących rachunki papierów wartościowych otrzymają zapłatę za wykupione Obligacje na
rachunek pieniężny związany z rachunkiem papierów wartościowych.

4.

Wskazanie iż obligatariusz jest związany odpowiedzią na przedterminowy dobrowolny wykup od dnia jej
złożenia do daty przedterminowego wykupu i nie ma możliwości wycofania złożonej odpowiedzi na
przedterminowy wykup.

5.

Podpis obligatariusza lub osoby, uprawnionej do reprezentowania obligatariusza.

6.

Oświadczenie obligatariusza, że zapoznał się z treścią Prospektu Emisyjnego, akceptuje warunki
przedterminowego wykupu oraz zgadza się na wykupienie mniejszej liczby Obligacji niż określona
w propozycji albo niewykupienie ich w ogóle.

Emitent we wcześniejszym terminie wykupi Obligacje po ich wartości nominalnej. W przypadku zgłoszenia do
przedterminowego dobrowolnego wykupu większej liczby Obligacji niż podana w ogłoszeniach, Emitent określi
stopień redukcji. Podstawą dla Emitenta do określenia stopnia redukcji Obligacji zgłoszonych do dobrowolnego
wykupu będzie informacja z KDPW o liczbie Obligacji, które zostały zgłoszone do przedterminowego
dobrowolnego wykupu przez obligatariuszy za pośrednictwem przedsiębiorstw maklerskich i Sponsora Emisji.
Decyzja o redukcji liczby Obligacji zgłoszonych do dobrowolnego wykupu zostanie podjęta w terminie 7 dni
roboczych od dnia zakończenia przyjmowania formularzy odpowiedzi na propozycję przedterminowego
dobrowolnego wykupu przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 ust. 1 pkt d)
Uchwały o emisji w związku z przekazaniem kompetencji Zarządu Miasta Prezydentowi Miasta zgodnie art. 11 a)
ust. 1 pkt 2 Ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu obowiązującym od dnia 27 października 2002 roku.
Stopień redukcji Obligacji zgłoszonych do dobrowolnego wykupu zostanie tak ustalony aby nie powstała sytuacja,
iż kwota wykupu wynikająca z liczby Obligacji zgłoszonych do przedterminowego dobrowolnego wykupu jest
większa niż kwota przedterminowego wykupu na dany rok przewidziana Uchwałą o emisji. Powstałe
w następstwie redukcji ułamkowe części Obligacji będą pomijane. Jeżeli, w wyniku redukcji, kwota
przedterminowego dobrowolnego wykupu będzie mniejsza niż kwota przedterminowego wykupu na dany rok
przewidziana Uchwałą o emisji to Emitent będzie powiększał poszczególne zredukowane pakiety przedstawione
do przedterminowego wykupu o 1 Obligację w kolejności od największego pakietu aż do wystąpienia sytuacji,
gdzie kwota wykupu wynikająca z liczby Obligacji zgłoszonych do przedterminowego wykupu będzie równa
kwocie przedterminowego wykupu na dany rok przewidzianego Uchwałą o emisji. Jeżeli nie będzie możliwe
powiększenie pakietów w opisany powyżej sposób, w następnym etapie, Emitent wskaże Obligacje podlegające
wykupowi według określonego algorytmu, w szczególności w sposób losowy. Decyzja o wyborze obligatariuszy,
których zapisy mają podlegać redukcji, dotyczyć będzie wszystkich zgłoszonych do przedterminowego
dobrowolnego wykupu Obligacji i zostanie podjęta w terminie 8 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania
formularzy odpowiedzi na propozycję przedterminowego dobrowolnego wykupu przez Prezydenta Miasta na
podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 ust. 1 pkt d) Uchwały o emisji w związku z przekazaniem
kompetencji Zarządu Miasta Prezydentowi Miasta zgodnie art. 11 a ust. 1 pkt 2 Ustawy o samorządzie gminnym
w brzmieniu obowiązującym od dnia 27 października 2002.
Informacja o stopniu redukcji Obligacji zgłoszonych do dobrowolnego wykupu będzie podana do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Dzienniku Giełdy PARKIET nie później niż w terminie 9 dni roboczych od dnia
zakończenia przyjmowania formularzy odpowiedzi na przedterminowy dobrowolny wykup z zaznaczeniem, że
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w związku z koniecznością zaokrąglenia liczby Obligacji zgłoszonych do przedterminowego dobrowolnego wykupu
stopień redukcji u poszczególnych inwestorów może się różnić od podanej wysokości stopnia redukcji i każdy
inwestor powinien indywidualnie sprawdzić liczbę Obligacji, która faktycznie została wykupiona, w Punktach
Obsługi Klientów w których złożył formularz odpowiedzi oraz siedzibie Sponsora Emisji.
Środki pieniężne na przedterminowy wykup Obligacji zostaną przekazane przez Emitenta za pośrednictwem KDPW
- podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych oraz Sponsorowi Emisji w dniu przedterminowego
wykupu, będącego jednocześnie dniem płatności odsetek, których terminy zostały podane w pkt. 7.2. niniejszego
Prospektu.
Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych

obligatariuszy odblokują Obligacje zgłoszone do

przedterminowego dobrowolnego wykupu, które w wyniku zastosowania stopnia redukcji Obligacji nie zostały
objęte tym wykupem. Następnie niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych uznają rachunki pieniężne
związane z rachunkami papierów wartościowych obligatariuszy, z wyłączeniem obligatariuszy posiadających
Obligacje zarejestrowane w Sponsorze Emisji, którzy otrzymują zapłatę za Obligacje zgodnie ze swoją dyspozycją
zawartą w formularzu odpowiedzi na przedterminowy dobrowolny wykup tj przelewem na wskazany rachunek lub
wypłatą środków w gotówce.
Emitent może zagwarantować przekazanie środków pieniężnych na wykup Obligacji podmiotom prowadzącym
rachunki wartościowe (lub Sponsorowi Emisji) w terminie określonym przez KDPW S.A. Nie może jednak dać
gwarancji, że w/w podmioty uznają rachunki klientów (bądź wypłacą klientom, których obligacje są
zarejestrowane u Sponsora Emisji) w dniu przekazania środków na wykup. Z przyjętych na rynku zasad
regulowanych przepisami Krajowego Depozytu wynika, że podmioty prowadzące rachunki oraz Sponsor Emisji
wypłacają klientom należne im środki w dniu otrzymania ich z KDPW S.A.
Zgodnie z art. 24 Ustawy o obligacjach z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu. W tym celu Emitent
składa do KDPW odpowiednie oświadczenie informujące o liczbie Obligacji, które podlegać mają umorzeniu.
Umorzenie Obligacji następuje poprzez wypłatę środków pieniężnych za wykupione Obligacje. Z chwilą wypłaty
przedsiębiorstwom maklerskim prowadzącym rachunki papierów wartościowych oraz Sponsorowi Emisji - środków
za wykupione Obligacje, KDPW dokonuje jednocześnie wyrejestrowania Obligacji z kont ewidencyjnych.

9.1.2.

PRZEDTERMINOWY OBLIGATORYJNY WYKUP OBLIGACJI

W przypadku zgłoszenia do dobrowolnego przedterminowego wykupu mniejszej liczby Obligacji niż liczba
Obligacji przeznaczonych do przedterminowego wykupu na dany rok Obligacji bądź nie zgłoszenia ich w ogóle,
Emitent przystąpi do obligatoryjnego przedterminowego wykupu. Obligatoryjny wykup rozpocznie się
bezzwłocznie po otrzymaniu z Krajowego Depozytu informacji o liczbie Obligacji zgłoszonych do dobrowolnego
przedterminowego wykupu, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych po dniu zakończenia
przyjmowania formularzy odpowiedzi na propozycję przedterminowego dobrowolnego wykupu.
W celu umożliwienia dokonania przedterminowego obligatoryjnego wykupu Obligacji, obrót Obligacjami na rynku
regulowanym zostanie zawieszony.
W ciągu 2 dni po zawieszeniu

obrotu będzie następować jedynie przeniesienie własności Obligacji związane

z prowadzonymi w KDPW rozliczeniami transakcji zawartych na CTO przed datą zawieszenia obrotu - termin ten
wynika z terminu rozliczeń transakcji obligacjami na rynku regulowanym. Drugiego dnia po dniu zawieszenia
obrotu oraz po zakończeniu operacji przeniesienia własności Obligacji przeprowadzanych przez KDPW, nastąpi
dzień ustalenia stanu posiadania Obligacji zwany dalej Dniem Referencyjnym, który jest niezbędny do
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przeprowadzenia obligatoryjnego przedterminowego wykupu. Daty zawieszenia obrotu oraz Dzień Referencyjny
zostaną podane w harmonogramie, o którym mowa w pkt. 9.1. niniejszego Prospektu.
Przy ustalaniu liczby Obligacji, podlegających obligatoryjnemu wykupowi będzie brana pod uwagę ogólna liczba
wszystkich posiadanych przez obligatariusza, na danym rachunku, Obligacji bez względu na serię i datę ich
zakupu.
Następnie przedsiębiorstwa maklerskie dokonają blokady Obligacji, które nie zostały przedłożone do
dobrowolnego przedterminowego wykupu, a będą podlegać obligatoryjnemu przedterminowemu wykupowi.
Obligatoryjny przedterminowy wykup będzie przeprowadzony według poniższych zasad:
1.

Obligatariusz, posiadający tylko jeden rachunek papierów wartościowych, który zgłosił zapisane na tym
rachunku Obligacje do dobrowolnego przedterminowego wykupu, będzie podlegać obligatoryjnemu
wykupowi tylko w stosunku do liczby Obligacji będących różnicą pomiędzy liczbą Obligacji przeznaczonych –
w wyniku zastosowania określonego na dany rok Stopnia Redukcji Obligacji - do przedterminowego wykupu
na dany rok a liczbą Obligacji zgłoszoną przez obligatariusza do dobrowolnego wykupu. Liczba Obligacji
wykupiona od tego obligatariusza w dobrowolnym i obligatoryjnym przedterminowym wykupie nie będzie
większa niż wynikająca z ogłoszonego Stopnia Redukcji Obligacji wynikającego z Uchwały o emisji.

2.

W przypadku zgłoszenia przez obligatariusza, posiadającego tylko jeden rachunek papierów wartościowych,
do dobrowolnego przedterminowego wykupu większej liczby Obligacji niż liczba Obligacji wynikająca
z zastosowania Stopnia Redukcji Obligacji wynikającego z Uchwały o emisji i określonego przez Emitenta
w danym roku, Emitent wykupi Obligacje w liczbie wskazanej przez obligatariusza w deklaracji dobrowolnego
przedterminowego wykupu (formularzu). Zastosowanie powyższej zasady może mieć miejsce przy założeniu,
że suma zgłoszonych do dobrowolnego wykupu Obligacji nie przewyższy liczby Obligacji przeznaczonych do
przedterminowego wykupu w danym roku. W takim przypadku obligatariusz nie będzie podlegał zasadom
obligatoryjnego wykupu.
W przypadku gdy suma zgłoszonych do dobrowolnego wykupu Obligacji przewyższy liczbę Obligacji
przeznaczonych do przedterminowego wykupu w danym roku Emitent określi stopień redukcji Obligacji
zgłoszonych do dobrowolnego wykupu o którym mowa w pkt. 9.1.1 niniejszego Prospektu.

3.

W przypadku obligatariusza, posiadającego Obligacje zarejestrowane na więcej niż jednym rachunku
papierów wartościowych, który zgłosił Obligacje do dobrowolnego przedterminowego wykupu w jednym lub
kilku przedsiębiorstwach maklerskich, nie będzie brana pod uwagę suma wszystkich należących do niego
Obligacji zapisanych na tych rachunkach a wyłącznie liczba Obligacji zapisanych na danym rachunku
papierów wartościowych i w stosunku do tej liczby Emitent zastosuje przyjęty Stopień Redukcji wynikający
z Uchwały o emisji.
Sytuacja powyższa dotyczy zarówno obligatariuszy, którzy zgłosili na jednym lub kilku rachunkach papierów
wartościowych liczbę Obligacji większą niż wynikającą ze Stopnia Redukcji, jak też obligatariuszy, którzy
zgłosili mniejszą liczbę Obligacji.

4.

W przypadku, gdy obligatariusz, posiadający jeden lub więcej rachunków papierów wartościowych, nie zgłosi
żadnej Obligacji do dobrowolnego przedterminowego wykupu, Emitent może zredukować Obligacje
zarejestrowane na każdym posiadanym przez niego rachunku papierów wartościowych, w stopniu nie
większym niż ogłoszony Stopień Redukcji Obligacji wynikający z Uchwały o emisji.

5.

Obligatariusz, który skorzysta z dodatkowych uprawnień wynikających z faktu posiadania Obligacji, o których
mowa w § 8 Uchwały, będzie podlegał przedterminowemu obligatoryjnemu wykupowi wg zasad opisanych
powyżej w ppkt 1, 2, 3 lub 4.
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W oparciu o Uchwałę Rady Miasta a także informacje, uzyskane od przedsiębiorstw maklerskich prowadzących
rachunki papierów wartościowych obligatariuszy oraz od Sponsora Emisji, o liczbie Obligacji zgłoszonych do
przedterminowego dobrowolnego wykupu, Emitent ustali liczbę Obligacji, jaką należy zredukować u każdego
z obligatariuszy na danym rachunku papierów wartościowych. Liczba ta zostanie tak ustalona, aby nie powstała
sytuacja, że kwota wykupu wynikająca z liczby Obligacji przewidzianych do przedterminowego wykupu będzie
większa niż kwota przedterminowego wykupu na dany rok określona w Uchwale o emisji. Powstałe w następstwie
redukcji ułamkowe części Obligacji będą pomijane.
Jeżeli w wyniku zaokrągleń powstanie niedobór Obligacji w stosunku do łącznej liczby Obligacji przewidzianej do
obligatoryjnego wykupu, Emitent będzie powiększał liczbę Obligacji przewidzianych do obligatoryjnego
przedterminowego wykupu u każdego z obligatariuszy o 1 Obligację w kolejności od obligatariusza posiadającego
największą liczbę Obligacji aż do wystąpienia sytuacji, że kwota wykupu wynikająca z liczby Obligacji
przewidzianych do przedterminowego wykupu będzie równa kwocie przedterminowego wykupu na dany rok
określonego Uchwałą o emisji. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie liczby Obligacji w opisany powyżej sposób,
w następnym etapie, Emitent wskaże Obligacje podlegające wykupowi według określonego algorytmu, w
szczególności w sposób losowy. Decyzja o wyborze obligatariuszy podjęta zostanie przez Prezydenta Miasta na
podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 ust. 1 pkt d Uchwały o emisji w związku z przekazaniem kompetencji
Zarządu Miasta Prezydentowi Miasta zgodnie art. 11 a ust. 1 pkt 2 Ustawy o samorządzie gminnym
w brzmieniu obowiązującym od dnia 27 października 2002.
Środki pieniężne na przedterminowy wykup Obligacji zostaną przekazane przez Emitenta za pośrednictwem KDPW
- podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych obligatariuszy oraz Sponsorowi Emisji w dniu
przedterminowego wykupu, będącego jednocześnie dniem płatności odsetek, których terminy zostały podane w
pkt. 7.2 niniejszego Prospektu. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych

obligatariuszy

niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych uznają rachunki pieniężne związane z rachunkami papierów
wartościowych obligatariuszy, z wyłączeniem obligatariuszy posiadających Obligacje zarejestrowane w Sponsorze
Emisji, którzy otrzymają zapłatę za Obligacje zgodnie z pisemną dyspozycją określającą formę zapłaty za
wykupione Obligacje (przelew na wskazany rachunek, wypłata gotówkowa) złożoną w Punktach Obsługi Klientów
PKO Bank Polski SA z chwilą składania zamówienia na Obligacje.
Emitent może zagwarantować przekazanie środków pieniężnych na wykup Obligacji podmiotom prowadzącym
rachunki wartościowe (lub Sponsorowi Emisji) w terminie określonym przez KDPW S.A. Nie może jednak dać
gwarancji, że w/w podmioty uznają rachunki klientów (bądź wypłacą klientom, których obligacje są
zarejestrowane u Sponsora Emisji) w dniu przekazania środków na wykup. Z przyjętych na rynku zasad
regulowanych przepisami Krajowego Depozytu wynika, że podmioty prowadzące rachunki oraz Sponsor Emisji
wypłacają klientom należne im środki w dniu otrzymania ich z KDPW S.A.
Po przeprowadzeniu przedterminowego obligatoryjnego wykupu wznowiony zostanie obrót Obligacjami.
Zgodnie z art. 24 Ustawy o obligacjach z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu. W tym celu Emitent
składa do KDPW odpowiednie oświadczenie informujące o liczbie Obligacji, które podlegać mają umorzeniu.
Umorzenie Obligacji następuje poprzez wypłatę środków pieniężnych za wykupione Obligacje. Z chwilą wypłaty
przedsiębiorstwom maklerskim prowadzącym rachunki papierów wartościowych oraz Sponsorowi Emisji - środków
za wykupione Obligacje, KDPW dokonuje jednocześnie wyrejestrowania Obligacji z kont ewidencyjnych.
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9.2.

OSTATECZNY WYKUP OBLIGACJI OFEROWANYCH W RAMACH TRANSZY EMISJA 2003

Terminy wykupu Obligacji w transzy EMISJA 2003 zawarte są w Uchwale Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2002 r.,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Prospektu.
Obligacje w liczbie 18 500 wyemitowane zostaną w 2 seriach na okres 11 lat, przy czym data wykupu Obligacji
wszystkich serii w ramach transzy EMISJA 2003 przypada w terminie 11 lat od daty emisji w/w transzy.
Ostateczny termin wykupu Obligacji od serii J do serii K w ramach transzy EMISJA 2003 r. ustala się na dzień
23 grudnia 2014 r.
Ustalenie praw do świadczenia z tytułu wykupu Obligacji nastąpi na 10 dni roboczych przed dniem wykupu,
zgodnie ze szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.
Wykup Obligacji nastąpi po wartości nominalnej. Po terminie ostatecznego wykupu tj. 23 grudnia 2014 roku,
Obligacje nie będą mogły być przedmiotem obrotu wtórnego.
Wykup Obligacji odbędzie się za pośrednictwem KDPW poprzez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa
maklerskie, w których obligatariusze zarejestrują Obligacje na rachunkach papierów wartościowych, z włączeniem
obligatariuszy posiadających Obligacje zarejestrowane w Sponsorze Emisji, którzy otrzymają zapłatę za Obligacje
zgodnie z pisemną dyspozycją określającą formę zapłaty za wykupione Obligacje (przelew na wskazany rachunek,
wypłata gotówkowa) złożoną w Punktach Obsługi Klientów PKO Bank Polski SA z chwilą składania zamówienia na
Obligacje.
10.

WARTOŚĆ ZACIĄGNIETYCH ZOBOWIAZAŃ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ
EMITENTA

Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji wg stanu na 30 września 2003 r. oraz planowane do zaciągnięcia
w IV kwartale 2003 r.; prognoza stanu zobowiązań na koniec 2003 r.

Tytuł zobowiązania

Stan na
30.9.2003 r.

Termomodernizacja budynku KM PSP (WFOŚiGW)

Prognozowany
stan na
31.12.2003 r.

0

2003 r.

0

10 561

0

2003 r.

0

7 000 000

0

2004 r.

12 000 000

3 722 678
65 000 000

0
18 500 000

2003 r.
2017 r.

0
83 500 000

75 742 724

18 500 000

-

95 500 000

Kredyt w linii odnawialnej (BGŻ S. A.) - limit 23.000.000
zł; od 22.12.2003 r. 12.000.000 zł

RAZEM

Rok całkowitej
spłaty

9 485

Modernizacja gospodarki cieplnej obiektów oświatowych
(WFOŚiGW)

Kredyt w rachunku bieżącym (Kredyt Bank S. A.)
Obligacje komunalne

Nowe
zobowiązania
IV kw. 2003 r.
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Perspektywy kształtowania się zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w latach 2004 - 2017
Wyszczególnienie

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

OGÓŁEM
wartość zobowiązań
zaciągniętych w roku

47 773 169

13 521 230

19 378 013

19 692 550

0

0

0

spłata kapitału w roku

12 000 000

7 500 000

5 500 000

7 563 303

6 623 403

12 990 994

14 100 813

7 195 291

8 476 981

7 890 143

7 949 429

7 415 266

7 134 905

6 568 860

spłata odsetek w roku
stan zadłużenia na koniec roku

0

0

0

0

0

0

0

14 212 830 16 327 086 16 943 628 17 562 501 18 183 751 20 307 426 20 856 408
2 090 788

1 113 020

131 273 169 137 294 399 151 172 412 163 301 659 156 678 256 143 687 262 129 586 449 115 373 619 99 046 533 82 102 905 64 540 404 46 356 653 26 049 227

5 939 789

5 308 477

4 553 221

3 765 218

2 944 423

5 192 819

w tym:
BGŻ S. A. - Kredyt w linii odnawialnej
wartość zobowiązań
zaciągniętych w roku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

spłata kapitału w roku

12 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

spłata odsetek w roku

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

stan zadłużenia na koniec roku

WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Rybnik, Gaszowice, Jejkowice dociążającej zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Rybniku
wartość zobowiązań
zaciągniętych w roku

7 273 169

13 521 230

19 378 013

19 692 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

spłata kapitału w roku

0

0

0

63 303

1 123 403

5 490 994

5 600 813

5 712 830

5 827 086

5 943 628

6 062 501

6 183 751

6 307 426

6 356 408

951 729

837 472

720 931

602 058

480 808

357 133

230 985

41 873 619 36 046 533 30 102 905 24 040 404 17 856 653 11 549 227

5 192 819

spłata odsetek w roku
stan zadłużenia na koniec roku

79 651

305 381

803 448

1 197 299

1 119 361

1 173 565

1 063 745

7 273 169

20 794 399

40 172 412

59 801 659

58 678 256

53 187 262

47 586 449

Perspektywy kształtowania się zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji
Wartość nominalna transz emisji
obligacji (124.000.000 zł);
w 2004 r. emisja III transzy

40 500 000

0

0

0

0

0

0

wykup obligacji w ramach I transzy
(EMISJA 2002) - 65.000.000 zł

0

7 500 000

5 500 000

7 500 000

5 500 000

7 500 000

8 500 000

wykup obligacji w ramach II transzy
(EMISJA 2003) - 18.500.000 zł

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wykup obligacji w ramach III transzy
(EMISJA 2004) - 40.500.000 zł

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM - wykup obligacji

0

7 500 000

5 500 000

7 500 000

5 500 000

7 500 000

8 500 000
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0

0

0

0

0

0

0

8 500 000 10 500 000

4 000 000

0

0

0

0

7 000 000 11 500 000

0

0

0

0

0 12 000 000 14 000 000 14 500 000

8 500 000 10 500 000 11 000 000 11 500 000 12 000 000 14 000 000 14 500 000
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Wyszczególnienie

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji – cd.
odsetki od obligacji wyemitowanych
w ramach I transzy (EMISJA 2002)

5 008 900

4 283 500

3 497 725

3 163 160

2 706 935

2 372 370

1 916 145

1 399 090

882 035

243 320

0

0

0

0

odsetki od obligacji wyemitowanych
w ramach II transzy (EMISJA 2003)

1 406 740

1 219 150

1 125 355

1 125 355

1 125 355

1 125 355

1 125 355

1 125 355

1 125 355

1 125 355

699 545

0

0

0

odsetki od obligacji wyemitowanych
w ramach III transzy (EMISJA 2004)

0

2 668 950

2 463 615

2 463 615

2 463 615

2 463 615

2 463 615

2 463 615

2 463 615

2 463 615

2 463 615

2 463 615

1 733 655

882 035

RAZEM - spłata odsetek

6 415 640

8 171 600

7 086 695

6 752 130

6 295 905

5 961 340

5 505 115

4 988 060

4 471 005

3 832 290

3 163 160

2 463 615

1 733 655

882 035

RAZEM obsługa obligacji
(wykup + odsetki)

6 415 640

15 671 600

12 586 695

14 252 130

11 795 905

13 461 340

14 005 115

13 488 060 14 971 005 14 832 290 14 663 160 14 463 615 15 733 655 15 382 035

Zadłużenie z tytułu wyemitowanych
124 000 000 116 500 000 111 000 000 103 500 000
obligacji na koniec roku

98 000 000

90 500 000

82 000 000

73 500 000 63 000 000 52 000 000 40 500 000 28 500 000 14 500 000

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

8 665 000

8 383 000

8 101 000

7 819 000

7 537 000

7 255 000

6 973 000

6 690 000

6 408 000

6 126 000

Gwarancje
Prognozowane kwoty gwarancji

2004 r.
1 107 000

2005 r.
2 056 000

2006 r.
8 990 000
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0

2017 r.
0
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11.

PODMIOT OFERUJĄCY
Oferującym Obligacje jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Bankowy Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie.

12.

WTÓRNY OBRÓT OBLIGACJAMI TRANSZY EMISJA 2003

Emitent dołoży wszelkich starań, aby Obligacje Oferowane w ramach transzy EMISJA 2003 w możliwie jak
najkrótszym czasie wprowadzić do obrotu na rynku nieurzędowym, prowadzonym przez Centralną Tabelę
Ofert S.A. Emitent przewiduje, iż pierwsze notowanie w/w Obligacji odbędzie się w I kwartale 2004 roku.
Po dokonaniu przydziału Obligacji Oferowanych w ramach transzy EMISJA 2003 Subemitentowi usługowemu oraz
po zakończeniu sprzedaży Obligacji przez Subemitenta usługowego inwestorom w obrocie pierwotnym, Emitent,
w porozumieniu z Oferującym dokona wszelkich niezbędnych czynności związanych z rejestracją papierów
wartościowych w depozycie KDPW i zaksięgowaniem Obligacji zgodnie z dyspozycjami inwestorów. Jednocześnie
Emitent wystąpi z wnioskiem do CTO o wprowadzenie Obligacji do obrotu.
W dniu 12 marca 2002 roku Zarząd Centralnej Tabeli Ofert SA podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
dopuszczenie do obrotu na rynku CTO 124 000 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące) Obligacji o wartości
nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji,
o łącznej wartości nominalnej 124 000 000 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony) złotych.
Obligacje wyemitowane 30 grudnia 2002 roku (EMISJA 2002) w ramach Programu Emisji Obligacji są notowane
na rynku CTO pod kodem RYB1213.
Z uwagi na różne Daty Wykupu Obligacji poszczególnych transz (EMISJI), Obligacje oferowane w transzy
EMISJA 2002 i EMISJA 2003 będą notowane na rynku CTO w odrębnych liniach notowań (nie będą asymilowane).

13.

INNE INFORMACJE, KTÓRY EMITENT UZNA ZA ISTOTNE DLA EMISJI

Daty przekazywania ostatnich raportów okresowych, w tym raportów zawierających dane zbadane
przez podmiot uprawniony do badania

Raport roczny Miasta Rybnika za 2002 rok przekazany został w dniu 14 marca 2003 r.
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Załączniki
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Prospekt Emisyjny Obligacji Miasta Rybnik
Załącznik nr 1
Uchwała nr 806/XL/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie publicznego programu
emisji obligacji komunalnych
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Prospekt Emisyjny Obligacji Miasta Rybnik
Załącznik nr 2
Uchwała nr 220/XV/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w publicznym
programie emisji obligacji komunalnych
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Załącznik nr 3
Wykaz POK przyjmujących zamówienia na Obligacje

LP

Miasto

Adres

1 Warszawa

02-515 Warszawa, Puławska 15

2 Warszawa

00-010 Warszawa, Sienkiewicza 12/14

3 Bełchatów

97-400 Bełchatów, Wojska Polskiego 65

4 Białystok

15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 16

5 Bielsko-Biała

43-300 Bielsko-Biała, 11 Listopada 15

6 Bydgoszcz

85-005 Bydgoszcz, Gdańska 21

7 Dębica

39-200 Dębica, Piłsudskiego 2

8 Elbląg

82-300 Elbląg, Wiejska 3a

9 Gdańsk

80-958 Gdańsk, Okopowa 3

10 Gdynia

81-354 Gdynia, Wójta Radtkego 53

11 Gorzów Wlkp

66-400 Gorzów Wlkp., Jagiełły 3

12 Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Bankowa 19

13 Katowice

40-093 Katowice, Chopina 1

14 Koszalin

75-841 Koszalin, Jana Pawła II 23/25

15 Kraków

30-942 Kraków, Wielopole 19/21

16 Kraków

31-503 Kraków, Lubicz 23

17 Kutno

99-300 Kutno, Pl. Wolności 8/9

18 Legnica

59-220 Legnica, Pl. Klasztorny 1

19 Lublin

20-002 Lublin, Krakowskie Przedmieście 14

20 Łódź

90-447 Łódź, Piotrkowska 173

21 Olsztyn

10-508 Olsztyn, Mickiewicza 21/23

22 Opole

45-952 Opole, Damrota 1/2a

23 Poznań

61-772 Poznań, Stary Rynek 44

24 Płock

09-400 Płock, Tumska 20a

25 Puławy

24-100 Puławy, Partyzantów 3

26 Racibórz

47-400 Racibórz, Pracy 21

27 Rybnik

44-200 Rybnik, J. F. Białych 3

28 Rzeszów

35-329 Rzeszów, Krzyżanowskiego 6

29 Słupsk

76-200 Słupsk, 11 Listopada 2

30 Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, Kilińskiego 20

31 Suwałki

16-400 Suwałki, Noniewicza 89

32 Szczecin

70-530 Szczecin, Matejki 22

33 Toruń

87-100 Toruń, Szeroka 16

34 Wałbrzych

58-300 Wałbrzych, Rynek 23

35 Wrocław

50-499 Wrocław, Traugutta 1/7
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Załącznik nr 4

F O R M U L A R Z Z A P I S U
N A OB L IGA C J E MIA ST A R YB N I KA
Niniejszy formularz służy do składania zapisów na Obligacje Miasta Rybnika przez subemitenta usługowego. Podstawą do wykonania zapisów jest umowa
dotycząca świadczenia usług o subemisję usługową dotycząca 124.000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 PLN zawarta pomiędzy Emitentem a Subemitentem
Usługowym w dniu 17 października 2002 roku.

DANE SUBEMITENTA:
1. NAZWA:
2.

REGON/PESEL:

3.

ADRES:
KOD POCZTOWY:

MIEJSCOWOŚĆ:

ULICA:
4.

NR DOMU/MIESZKANIA:

STATUS DEWIZOWY:

REZYDENT

NIEREZYDENT

DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS:
1.

NAZWISKO

2.

IMIĘ/IMIONA

3.

DOWÓD TOŻSAMOŚCI (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT)
SERIA:

4.

NUMER:

ADRES:

-

KOD POCZTOWY:

MIEJSCOWOŚĆ:

ULICA:

NR DOMU/MIESZKANIA:

OKREŚLENIE TRANSZY.......................................................................................................................................................................................................................
LICZBA OBLIGACJI OBJĘTYCH ZAPISEM:................................................................. SŁOWNIE: ...................................................................................................
CENA EMISYJNA:.......................................................................... SŁOWNIE:.....................................................................................................................................
KWOTA WPŁATY NA OBLIGACJE:............................................ SŁOWNIE:....................................................................................................................................
FORMA ZAPŁATY:

GOTÓWKA

PRZELEW NA RACHUNEK

FORMA ZWROTU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W PRZYPADKU DOKONANIA NADPŁATY LUB NIEDOPŁATY:
GOTÓWKĄ DO ODBIORU W BIURZE MAKLERSKIM
PRZELEWEM: WŁAŚCICIEL RACHUNKU: ................................................................................................................................................
NUMER RACHUNKU:.........................................................................................................................................................
W BANKU: ..........................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS
Ja, niżej podpisany(a), oświ adc zam, że zapo znałem(a m) si ę z treścią P rospektu Obli gacji Mi asta R ybnika ora z akceptuj ę
warunki Public znej Oferty Obl igacji. P rzyj muję do wi adomo ści , że składaj ący zapi s ponosi wszel ki e konsekwencj e błędneg o
wypeł ni enia formularza.

.................................................................
data i podpis składającego zapis

.................................................................
pieczęć POK

.................................................................
data przyjęcia zamówienia oraz pieczęć
i podpis przyjmującego zapis

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA OBLIGACJI
Proszę
o
zdeponowanie
na
rachunku
................................................................................................................................

papierów

wartościowych

nr

Prowadzonym
.......................................................................................................................................................................................................

przez

na

rzecz

(pełna nazwa biura / domu maklerskiego)

..............................................................................................................................................................................
(dane właściciela rachunku)

wszystkich przydzielonych Obligacji Miasta Rybnika.
Numer dowodu zapisu:

/

/

/

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJĘ
Zobowi ązuj ę się do poi nformowania na piśmi e PKO BP S.A. BDM (W yd zi ał S półek i E misji ) o zmi ani e powy żs zego rachunku.

.................................................................
data i podpis składającego zapis
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.................................................................
pieczęć POK

.................................................................
data przyjęcia zamówienia oraz pieczęć
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Załącznik nr 5

F O R M U L A R Z Z A P I S U
NA OBLIGACJE MIASTA RYBNIKA
Niniejszy formularz służy do składania zamówień na Obligacje Miasta Rybnika. Podstawą emisji Obligacji jest Uchwała nr 806/XL/2002 z dnia 26 czerwca 2002 roku.
Przedmiotem oferty jest 18 500 Obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, na warunkach określonych w Prospekcie.

DANE INWESTORA
1. NAZWA:
2.

REGON/PESEL:

3. ADRES:
KOD POCZTOWY:

MIEJSCOWOŚĆ:

ULICA:
4.

NR DOMU/MIESZKANIA:

STATUS DEWIZOWY:

REZYDENT

NIEREZYDENT

DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS:
1.

NAZWISKO

2. IMIĘ/IMIONA
3.

DOWÓD TOŻSAMOŚCI (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT)
SERIA:

4.

NUMER:

ADRES:

-

KOD POCZTOWY:

MIEJSCOWOŚĆ:

ULICA:

NR DOMU/MIESZKANIA:

OKREŚLENIE TRANSZY: EMISJA 2003
LICZBA OBLIGACJI OBJĘTYCH ZAPISEM:................................................................. SŁOWNIE: ...................................................................................................
CENA EMISYJNA:.......................................................................... SŁOWNIE:.....................................................................................................................................
KWOTA WPŁATY NA OBLIGACJE:............................................ SŁOWNIE:....................................................................................................................................
FORMA ZAPŁATY:

GOTÓWKA

PRZELEW NA RACHUNEK

FORMA ZWROTU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W PRZYPADKU DOKONANIA NADPŁATY LUB NIEDOPŁATY:
GOTÓWKĄ DO ODBIORU W BIURZE MAKLERSKIM
PRZELEWEM: WŁAŚCICIEL RACHUNKU: ................................................................................................................................................
NUMER RACHUNKU:.........................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS
Ja, ni żej podpisany(a), oświadc zam, że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu Obligacji Miasta R ybnika oraz akceptuję
warunki P ublic znej Oferty Obligacji. P r zyjmuję do wiadomości, że składający zapis ponosi wszelkie konsekwencje błędnego
wypełnienia formularza.

.................................................................
data i podpis składającego zapis

.................................................................
pieczęć POK

.................................................................
data przyjęcia zamówienia oraz pieczęć
i podpis przyjmującego zapis

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA OBLIGACJI
Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr ................................................................................................................................
Prowadzonym przez .......................................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa biura / dom u maklerskiego)

na rzecz

..............................................................................................................................................................................
(dane właściciela rachunku)

wszystkich przydzielonych Obligacji Miasta Rybnika.
Numer dowodu zapisu:

/

/

/

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJĘ
Z o bo wi ą zu j ę s ię do p oi nf o rmo wani a n a piś mie PK O BP S.A. BD M (W y d zi ał S pó łe k i E mis ji ) o zmi ani e p o wy żs ze g o rac h u nk u.

.................................................................
data i podpis składającego zapis

.................................................................
pieczęć POK
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.................................................................
data przyjęcia zamówienia oraz pieczęć
i podpis przyjmującego zapis
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Załącznik nr 6
Definicja pojęć i objaśnień skrótów

Cena Sprzedaży

Cena sprzedaży obligacji Miasta Rybnika, obowiązująca w pierwszym dniu
sprzedaży, która zostanie ustalona przez subemitenta usługowego na
podstawie oceny bieżącego stanu rynku.

Dzienna Cena Sprzedaży

Cena sprzedaży powiększona o wartość skumulowanych odsetek naliczanych
za okres od dnia objęcia Obligacji przez Subemitenta usługowego do dnia
zakupu, po której w kolejnych dniach sprzedaży inwestorzy będą nabywać
obligacje od subemitenta usługowego.

Dzień Referencyjny

dzień ustalenia stanu
obligatoryjnym wykupie.

Cena Emisyjna

stała cena wynosząca 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację, po
której zostaną objęte wszystkie oferowane Obligacje przez subemitenta
usługowego.

posiadania

Obligacji

przy

przedterminowym

CTO S.A., CTO, Centralna Tabela
Centralna Tabela Ofert S.A.
Ofert
Data Wykupu

Data określona przez Uchwałę Rady Miasta Rybnika nr 806/XL/2002 z dnia
26 czerwca 2002 r. (zmieniona Uchwałą nr 220/XV/2003 z dnia 10 grudnia
2003 roku), w której to dacie zostaną wykupione obligacje, które nie zostały
wcześniej wykupione

Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Emitent

Gmina-Miasto Rybnik

Giełda, GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

JST

jednostka samorządu terytorialnego

KDPW, Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

KPWiG

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Miasto Rybnik

Gmina-Miasto Rybnik

Oferujący, Bankowy Dom
Maklerski PKO Bank Polski SA,
BDM PKO BP SA

Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka
Akcyjna

Obligacje Wprowadzane

do 124 000 obligacji na okaziciela, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej
1.000 zł każda, wyemitowanych przez Gminę-Miasto Rybnik na podstawie
Uchwały nr 806/XL/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r. oraz Ustawy o obligacjach,
wprowadzanych na podstawie niniejszego Prospektu

Obligacje Oferowane

18 500 obligacji na okaziciela, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej
1.000 zł każda, oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu

zł

polski złoty wprowadzony do obiegu 1 stycznia 1995 roku

Prawo o publicznym obrocie,
Ustawa – Prawo o publicznym
Obrocie, Ustawa

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późniejszymi zmianami)

Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141,
poz. 1178)

Prospekt, Prospekt Emisyjny

Niniejszy – jedynie prawnie wiążący dokument, sporządzony zgodnie
z Rozporządzeniem o Prospekcie, zawierający informacje o Obligacjach
i Emitencie

Publiczna Oferta

Oferta objęcia 18 500 obligacji Miasta Rybnika przez subemitenta usługowego,
a następnie odsprzedania ich inwestorom w ramach obrotu pierwotnego
stosownie do art 77 ust. 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie
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Program Emisji Obligacji,
Program Emisji, Program
Obligacji

Program emisji do 124 00 obligacji, emitowanych na podstawie Uchwały Rady
Miasta Rybnika nr 806/XL/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r.

BGŻ S. A.

Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. Oddział w Katowicach

RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Roczny okres odsetkowy

okres odsetkowy wynoszący 12 miesięcy, liczony od dnia przydziału Obligacji
subemitentowi usługowemu przez Emitenta

Rozporządzenie o Prospekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie
szczegółowych warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót
prospektu emisyjnego (Dz. U. Nr 139, poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Subemitent, Subemitent
usługowy, PKO Bank Polski SA,
PKO BP SA

ogłaszany przez Emitenta stopień redukcji Obligacji podlegających
w danym roku przedterminowemu wykupowi, wynikający z zapisów zawartych
w Uchwale o emisji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie publicznego programu emisji obligacji komunalnych.
Zgodnie z art. 4 pkt 13 Ustawy jest to strona umowy o subemisję usługową nie
będąca Emitentem. Zgodnie z umową z 17 października 2002 roku o subemisji
usługowej, subemitentem usługowym jest PKO Bank Polski SA

S.A., SA

spółka akcyjna

Sponsor Emisji

Biuro Maklerskie prowadzące rejestr obligatariuszy, realizujące zobowiązania
Emitenta wynikające z realizacji praw z obligacji przez właścicieli papierów
wartościowych

Uchwała o emisji, Uchwała

Uchwała Nr 806/XL/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie publicznego programu emisji obligacji komunalnych

Ustawa o obligacjach

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami)

Ustawa o samorządzie gminnym

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stopień Redukcji Obligacji,
Stopień Redukcji
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