
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ raportu: Raport bieżący EBI 

Numer: 9/2017 

Data dodania: 2017-11-10 

Podmiot: WB Electronics Spółka Akcyjna 

Tytuł: Podsumowanie informacji nt. emisji obligacji  

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2017 w sprawie rozliczenia emisji obligacji (Obligacje) 

Zarząd WB Electronics S.A. (Emitent, Spółka) poniżej zamieszcza szczegółowe informacje 

podsumowujące emisję Obligacji. 

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;  
27 października 2017 r. – dzień przeprowadzenia procesu bookbuildingu 
 
2) data przydziału instrumentów dłużnych;  
3 listopada 2017 r. – data rozliczenia transakcji   
 
3) liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą;  
80.000 obligacji 
 
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba 
przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które 
złożono zapisy;  
Oferta obejmowała jedną transzę, która została skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Stopa 
redukcji w odniesieniu do złożonych ofert wyniosła od 0% do 41% 
 
5) liczby instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzedaży;  
80.000 obligacji 
 
6) cena, po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane);  
Obligacje były nabywane po cenie nominalnej tj. po 1.000,00 zł za jedną obligację 
 
7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne objęte subskrypcją lub sprzedażą 
w poszczególnych transzach;  
45 osób (instytucji) 
 
8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłużne w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzedaży w poszczególnych transzach;  
36 osób (instytucji) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty dłużne w ramach wykonywania umów  
o subemisję  
Nie zawarto umów o subemisję 
 
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 
Łączne szacowane koszty przeprowadzenia oferty obejmujące koszty oferty, sporządzenia dokumentu 
informacyjnego, kosztów doradztwa oraz promocji oferty wyniosły ok. 1,45 mln zł.  
Nie wystąpiły koszty wynagrodzenia subemitentów.  
Koszty emisji zostały zaliczone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym 
emitenta powyższe kwoty znajdują się w Innych kosztach finansowych 
 
Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
organizowanego przez BondSpot S.A.  
 
Osoby reprezentujące podmiot:  
 
Adam Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu 


