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RAPORT BIEŻĄCY 19/2022/K – 25.11.2022 

Korekta raportu bieżącego nr 19/2022 dotyczącego zmiany Programu Emisji Obligacji i zawarcia 
aneksu do umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia Programu Emisji Obligacji 

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 19/2022 
opublikowanego w dniu 25 listopada 2022 roku omyłkowo została opublikowana niepełna treść 
raportu: 

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 23 września 2022 roku, Zarząd MLP Group 
S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie przyjętej uchwały nr 3/11/2022 w sprawie zmiany 
programu emisji obligacji i podjęcia przez Spółkę niezbędnych czynności związanych ze zmianą 
programu („Uchwała”), w dniu 25 listopada 2022 roku Spółka zawarła z mBank S.A. z siedzibą w 
Warszawie, jako organizatorem, agentem kalkulacyjnym, agentem technicznym, agentem emisji i 
dealerem aneks („Aneks”) do umowy emisyjnej z dnia 23 września 2022 r. dotyczącej ustanowienia 
programu emisji obligacji („Umowa”). Na podstawie Uchwały oraz Aneksu, w ramach programu 
emisji obligacji („Program”), mogą zostać wyemitowane Obligacje zarówno w euro (EUR), jak i w 
polskich złotych (PLN).” 

podczas, gdy powinno być: 

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 23 września 2022 roku, Zarząd MLP Group 
S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie przyjętej uchwały nr 3/11/2022 w sprawie zmiany 
programu emisji obligacji i podjęcia przez Spółkę niezbędnych czynności związanych ze zmianą 
programu („Uchwała”), w dniu 25 listopada 2022 roku Spółka zawarła z mBank S.A. z siedzibą w 
Warszawie, jako organizatorem, agentem kalkulacyjnym, agentem technicznym, agentem emisji i 
dealerem aneks („Aneks”) do umowy emisyjnej z dnia 23 września 2022 r. dotyczącej ustanowienia 
programu emisji obligacji („Umowa”). Na podstawie Uchwały oraz Aneksu, w ramach programu 
emisji obligacji („Program”), mogą zostać wyemitowane Obligacje zarówno w euro (EUR), jak i w 
polskich złotych (PLN). 

Komentarz Zarządu: Zawarcie Aneksu oraz zmiana waluty poprzez dodanie możliwości emitowania 
obligacji także w polskich złotych (PLN) wynikają z rozważania przez Zarząd możliwości 
przeprowadzenia emisji przez Spółkę, w ramach Programu, obligacji na okaziciela w trybie oferty 
publicznej („Obligacje”) w czwartym kwartale bieżącego roku. Decyzja o ewentualnym zaoferowaniu 
Obligacji inwestorom w drodze publicznej oferty, zostanie podjęta po analizie sytuacji rynkowej. Z 
uwagi na to, że Spółka istotną większość  swoich przychodów uzyskuje w walucie innej niż PLN – 
EURO, Spółka – w przypadku emisji Obligacji – zawrze odpowiednią umowę zabezpieczającą ryzyko 
walutowe i stopy procentowej. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu oferty, ostateczne 
parametry Obligacji będą ustalane w drodze rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu.” 

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR, informacje poufne. 


