DOKUMENT OFERTOWY

MEDIRATY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 4.200 sztuk Obligacji na okaziciela Serii AH
o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i cenie emisyjnej równej wartości
nominalnej wynoszącej 1.000,00 złotych sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy
o ofercie

Niniejszy Dokument Ofertowy stanowi zarazem propozycję nabycia obligacji,
o której mowa w przepisach ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

Firma inwestycyjna pośrednicząca w
Ofercie Publicznej

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
ul. Waryńskiego 3A
00-645Warszawa

Warszawa, 21 września 2021 roku

Dokument Ofertowy Mediraty sp. z o.o.
Wstęp
Niniejszy Dokument Ofertowy został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną do 4.200
(słownie: cztery tysiące dwieście) sztuk Obligacji na okaziciela Serii AH o wartości nominalnej
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda spółki Mediraty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
których łączna wartość nominalna i łączna wartość liczona według ceny emisyjnej wyniesie do
4.200.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych).
Oferowanie Obligacji Serii AH odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Dokumencie Ofertowym. Niniejszy Dokument Ofertowy jest jedynym
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach Serii AH, ich Ofercie
i Emitencie.
Niniejszy Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez
Komisję Nadzoru Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dokument
został wyłącznie przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd Spółki.
1. INFORMACJE O EMITENCIE
Firma pełna:
Firma skrócona:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:
Numer KRS:
REGON:
NIP:
Sąd Rejestrowy:

Mediraty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Mediraty sp. z o.o.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polska
Warszawa
ul. Lechicka 23A, 02-156 Warszawa
+48 22 266 83 70
biuro@mediraty.pl
www.mediraty.pl
0000516085
147327804
522-301-77-73
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. NAZWA (FIRMA) I SIEDZIBA LUB IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SIEDZIBA (MIEJSCE ZAMIESZKANIA)
OFERUJĄCEGO

Nie dotyczy - nie występuje oferujący w rozumieniu art. 2 lit. i) Rozporządzenia Prospektowego.
W ramach Oferty Publicznej nie będą sprzedawane żadne obligacje, oferowane są jedynie
obligacje nowej emisji.
3. INFORMACJA O TYM, CZY DANE O WYEMITOWANYCH PRZEZ EMITENTA OBLIGACJACH, WYSOKOŚCI
ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA Z TYTUŁU TYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ STOPNIU ICH REALIZACJI
ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ

KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH S.A.
Emitent prawidłowo dokonał zgłoszenia do Rejestru zobowiązań emitentów prowadzonego
przez KDPW, wysokości zobowiązań wynikających z obligacji już wyemitowanych.
4. LICZBA RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ
Na podstawie niniejszego Dokumentu oferuje się do 4.200 (słownie: cztery tysiące dwieście) sztuk
Obligacji na okaziciela Serii AH o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
każda, emitowanych w serii. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
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5. PODMIOT UDZIELAJĄCY ZABEZPIECZENIA (GWARANTUJĄCY), ZE WSKAZANIEM ZABEZPIECZENIA
Podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest Emitent – Mediraty spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lechickiej 23A, 02-156 Warszawa.
W ramach emisji Obligacji, Emitent będzie podmiotem udzielającym zabezpieczeń w postaci
Zastawu Rejestrowego oraz Oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji, z zastrzeżeniem, że
szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń Obligacji, warunków ich ustanawiania oraz
zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z przedmiotu tych zabezpieczeń określa punkt 4 Rozdziału
IV niniejszego Dokumentu Ofertowego.
W ramach emisji Obligacji podmiotem udzielającym zabezpieczenia w postaci poręczenia będzie
MFG - Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lechickiej 23A, 02-156
Warszawa. MFG złoży także oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Szczegółowe informacje
dotyczące zabezpieczeń Obligacji, warunków ich ustanawiania oraz zaspokojenia roszczeń
Obligatariuszy z przedmiotu tych zabezpieczeń określa punkt 4 Rozdziału IV niniejszego
Dokumentu Ofertowego.
6. CENA EMISYJNA (SPRZEDAŻY) OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALBO SPOSÓB JEJ
USTALENIA ORAZ TRYB I TERMIN UDOSTĘPNIENIA CENY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) i jest równa
wartości nominalnej jednej Obligacji.
7. PRZEPIS USTAWY, ZGODNIE Z KTÓRYM OFERTA PUBLICZNA MOŻE BYĆ PROWADZONA NA PODSTAWIE
DOKUMENTU
Obligacje oferowane na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego są oferowane na
podstawie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d
Rozporządzenia Prospektowego oraz w oparciu o art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości
Dokument Ofertowy. Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, udostępnienia do publicznej
wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane
wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny
emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej, niż 100.000,00 EUR i mniej
niż 1.000.000,00 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu
takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12
(dwunastu) miesięcy nie będą mniejsze niż 100.000,00 EUR i będą mniejsze niż 1.000.000,00 EUR.
W takim przypadku dokument ofertowy nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru
Finansowego.
8. WSKAZANIE NAZWY (FIRMY) I SIEDZIBY PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO W OFERCIE PUBLICZNEJ ORAZ
GWARANTÓW EMISJI

Firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie Publicznej:
Nazwa (firma):
Prosper Capital Dom Maklerski Spółka
Akcyjna
Siedziba:
Warszawa, Polska
Adres:
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa
Telefon:
(+48 22) 201 11 30
Fax:
(+48 22) 201 11 29
Adres poczty elektronicznej:
biuro@pcdm.pl
Adres strony internetowej:
www.pcdm.pl
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Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Ofertowego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia
umowy o gwarancję emisji.
9. DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU ORAZ DATA, DO KTÓREJ INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE DOKUMENT
ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W JEGO TREŚCI

Niniejszy Dokument został opublikowany w dniu 21 września 2021 r. Termin ważności
niniejszego Dokumentu rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się: (i) z upływem dnia
przydziału Obligacji, lub (ii) z podaniem do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji
o odwołaniu Oferty Publicznej Obligacji Serii AH przeprowadzanej na podstawie niniejszego
Dokumentu. Informacje aktualizujące zostały uwzględnione w jego treści do chwili publikacji
niniejszego Dokumentu w dniu 21 września 2021 r.
10. TRYB W JAKIM INFORMACJE O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENCIE, W OKRESIE JEGO
WAŻNOŚCI BĘDĄ PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnosząca się do informacji
zawartej w Dokumencie Ofertowym, która może wpłynąć na ocenę papierów wartościowych
i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Dokumentu
Ofertowego a zakończeniem okresu oferowania Obligacji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki,
w Suplemencie do Dokumentu Ofertowego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić
Suplement do Dokumentu Ofertowego osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna,
w taki sam sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, a więc na stronach
internetowych Emitenta: www.mediraty.pl oraz PCDM: www.pcdm.pl .
Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie Obligacji przed udostępnieniem Suplementu,
przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) Dni
Roboczych po udostępnieniu Suplementu do Dokumentu Ofertowego, pod warunkiem że nowy
znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed
zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od
tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta.
Ostateczny termin wygaśnięcia zgody określa się w Suplemencie do Dokumentu Ofertowego.
Wycofanie zgody następuje poprzez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu
na Obligacje.
Emitent może dokonać przydziału Obligacji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania
zgody na nabycie Obligacji.
Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu
Ofertowego lub Suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji Obligacji,
niewymagającą udostępnienia Suplementu do Dokumentu Ofertowego, Emitent może udostępnić
do publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych
z publikacją Suplementu, w formie Komunikatu Aktualizującego, w sposób, w jaki został
udostępniony Dokument, a więc na stronach internetowych Emitenta: www.mediraty.pl oraz
PCDM: www.pcdm.pl .
W przypadku odwołania przez Emitenta Oferty Publicznej Obligacji ważność Dokumentu kończy
się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie.
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II.

CZYNNIKI RYZYKA

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy
instrumentów finansowych objętych niniejszym Dokumentem Ofertowym, a w szczególności
czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis
nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej
wiedzy Spółki należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz
z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz
złożoność działalności gospodarczej Spółki nie zostały w niniejszym Dokumencie Ofertowym
opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora
celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału. Inwestor powinien być
świadomy ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym takie, które
nie będą notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być
poprzedzone właściwą analizą.
1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ FINANSOWĄ ORAZ DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA
Ryzyko związane ze źródłami finansowania
Spółka swoją bieżącą działalność finansuje z własnych środków, ze środków udziałowców oraz
z emisji obligacji. Na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego, Spółka posiada zobowiązania
z tytułu emisji obligacji w wysokości 57.466.000,00 zł. z czego zapadalność obligacji w kwocie
7.802.000,00 zł przypadała na rok 2021, 48.794.000,00 zł na rok 2022, oraz 870.000,00 zł na rok
2023. Istnieje ryzyko, że Emitent nie pozyska wystarczającej sumy środków z emisji obligacji oraz
z innych źródeł na realizację bieżących działań lub pozyskane środki nie będą tak wysokie jak
zakładał Emitent, co w konsekwencji może skutkować brakiem środków na spłatę wcześniejszych
zobowiązań, opóźnieniami w realizacji przedsięwzięć rozwojowych.
Ryzyko braku spłaty zobowiązań wobec Obligatariuszy
Emitent do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu należycie wywiązuje się ze wszystkich
zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych wobec obligatariuszy wynikających z emisji
obligacji. Wartość wyemitowanych dotychczas przez Spółkę obligacji, których termin wykupu
jeszcze nie minął, wynosi nie więcej niż 57.466.000,00 zł. W kolejnych okresach Spółka będzie
zobowiązana do wykupu pozostałych wyemitowanych obligacji, a także do wypłacania odsetek
od wyemitowanych papierów dłużnych. W związku z tym, w przypadku niewygenerowania przez
Spółkę wolnych środków pieniężnych, nie można wykluczyć ryzyka związanego z nieterminowym
wykupem obligacji przez Spółkę lub też brakiem możliwości ich wykupu przez Emitenta, a także
możliwości niewypłacenia lub nieterminowego wypłacenia odsetek od obligacji.
Ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta
Emitent nieustannie wprowadza rozwiązania mające na celu zwiększenie akcji pożyczkowej,
a także zwiększenie rentowności działania Spółki. Przyszłe wyniki finansowe Emitenta zależą od
skuteczności podejmowanych działań, dostępu do kapitału oraz adaptacji do zmiennych
warunków otoczenia gospodarczego. Każda strategia inwestycyjna jest obciążona ryzykiem jej
niepowodzenia. Przy ocenie szansy realizacji przez Spółkę celów strategicznych nie jest możliwe
wykluczenie ryzyka popełnienia błędów przez osoby zarządzające. Nie można wykluczyć, że
realizacja poszczególnych przedsięwzięć i inwestycji w ramach przyjętej strategii rozwoju może
nie przynieść zamierzonego rezultatu w zakładanym terminie, jak również może w ogóle nie dojść
do skutku, co może wpłynąć negatywnie na sytuację finansową Emitenta.
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Zarząd Emitenta minimalizuje ryzyko poprzez analizę czynników mogących mieć wpływ na
potencjalnie niekorzystny wpływ na jego działalność i wyniki finansowe, a w razie potrzeby
podejmuje niezbędne decyzje i działania dostosowawcze w ramach realizowanej strategii.
Ryzyko związane ze zwiększaniem skali działalności
Strategia rozwoju Spółki zakłada systematyczne zwiększanie liczby klientów oraz liczby
i wartości udzielonych pożyczek. Wpływa to w znaczący sposób na skalę i zakres prowadzonej
działalności, mogąc – w niektórych przypadkach – przekładać się na nowe jakościowo kategorie
wyzwań przed Spółką i jej kierownictwem. Rozwijanie obecnych i wdrażanie nowych produktów
pożyczkowych wiąże się z podwyższonym ryzykiem popełnienia błędów o charakterze
biznesowym, technicznym, jak i organizacyjnym. W szczególności możliwe jest, iż dokonywana
przez Spółkę ocena popytu na nowe produkty, przy ich określonych parametrach i cenie, może
okazać się błędna, przez co oferta Spółki może nie spotkać się z oczekiwanym zainteresowaniem
ze strony klientów. Dodatkowo, wraz ze wzrostem skali działalności, Spółka jest narażona na
ryzyko wystąpienia problemów o charakterze technicznym lub organizacyjnym, w tym
nadmierne obciążenie infrastruktury lub zespołu pracowników, przekładające się na brak
możliwości świadczenia sprawnej i akceptowalnej jakościowo obsługi klientów.
Każdy z wymienionych czynników może wpłynąć negatywnie na jakość i efektywność obsługi
klientów, co może spowodować problemy reputacyjne i wizerunkowe Spółki oraz wygenerować
dodatkowe, trudne do przewidzenia koszty, a tym samym negatywnie wpłynąć na przyszłą
sytuację majątkową i gospodarczą Spółki, a także jej pozycję rynkową. W swej dotychczasowej
działalności Spółka nie napotkała istotnych problemów związanych ze zwiększaniem skali
działalności ani wdrażaniem nowych produktów.
Ryzyko związane z niewypłacalnością pożyczkobiorców
Charakterystyczną cechą dla działalności Emitenta jest ryzyko niewypłacalności dłużników
Spółki, a w szczególności pożyczkobiorców. Pożyczkobiorcy zobowiązani są do zapłaty kwoty
pożyczki, odsetek, opłat dodatkowych, ewentualnie odsetek za zwłokę (w sytuacji opóźnień
w płatnościach). Ryzyko związane z opóźnieniem spłaty lub całkowitą niewypłacalnością
pożyczkobiorców wynika głównie z kondycji ekonomicznej pożyczkobiorców oraz z ogólnej
sytuacji gospodarczej w Polsce.
Emitent oceniając wniosek każdego klienta o udzielenie pożyczki opiera się na ocenie
scoringowej. Ocena ta przeprowadzana jest przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, a jej
efektem jest przyporządkowanie każdego klienta do grupy scoringowej oraz zaproponowanie
produktu uwzgledniającego jego ocenę i prawdopodobieństwo spłaty pożyczki. Wdrożone
w Spółce oprogramowanie umożliwia weryfikację sytuacji każdego klienta w KRD, BIK, oraz BIG.
Funkcjonalność oprogramowania umożliwia ponadto szybki dostęp do wszelkich informacji na
temat klienta – od pozyskania jego zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez ocenę
scoringową, parametry oferty, parametry udzielonej pożyczki, spłaty pożyczki, po
przeprowadzenie działań windykacji miękkiej oraz egzekucji. Wszystko to pozytywnie wpływa
na możliwość monitorowania każdego klienta oraz każdej udzielonej pożyczki. Niemniej jednak
nie można wykluczyć, że część z pożyczkobiorców stanie się niewypłacalna. Zaistnienie takiej
sytuacji w dużej skali, mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność, perspektywy rozwoju,
sytuację finansową lub wyniki Spółki.
Ryzyko pogorszenia parametrów portfela kredytowego
W ramach prowadzonej działalności Spółka systematycznie udziela nowych pożyczek oraz
odzyskuje kapitał z pożyczek wcześniej udzielonych. Wraz ze wzrostem wartości portfela i jego
dojrzewaniem, w sposób naturalny rośnie wartość przeterminowanych należności brutto (tj. bez
uwzględnienia odpisów aktualizujących wartość), a tym samym ich udział w wartości portfela
ogółem. Poprzez „dojrzewanie portfela” należy rozumieć proces, w którym wraz z upływającym
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czasem następują spłaty poszczególnych pożyczek zgodne z ich harmonogramami, a jednocześnie
jakiś odsetek spłat jest opóźniony, stając się przedmiotem windykacji. W pewnym punkcie
w czasie wysyca się poziom szkodowości portfela, wyznaczając poziomy maksymalne). Nie można
wykluczyć, że jakość portfela kredytowego Spółki może ulec pogorszeniu również ze względu na:
(i) czynniki makroekonomiczne, w szczególności wzrost poziomu stóp procentowych
i bezrobocia,
(ii) popełnione błędy przy tworzeniu i modyfikowaniu procedur oceny ryzyka kredytowego,
(iii) popełnione błędy na poziomie organizacyjnym i formalno-prawnym,
(iv) obniżenie moralności płatniczej pożyczkobiorców,
(v) inne czynniki.
Każdy z tych czynników może spowodować obniżenie przychodów Spółki lub wzrost kosztów
Spółki, w szczególności w zakresie kosztów windykacji oraz kosztów tworzenia odpisów
aktualizujących wartość należności, co z kolei mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność,
perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki.
Ryzyko związane ze współpracą z placówkami medycznymi
Działalność Spółki oraz jej zdolność do konkurowania na rynku jest w dużej mierze związana
z wielkością sieci placówek medycznych, z którymi współpracuje, oraz jakości świadczonych
w nich usług. Wystąpienie jakichkolwiek zjawisk lub zdarzeń skutkujących ograniczeniem tempa
zwiększania liczby placówek współpracujących albo zmniejszaniem się tej liczby, jak również
spadkiem jakości świadczonych przez nie usług, może przełożyć się na obniżenie możliwości
Spółki w zakresie pozyskiwania nowych klientów, a tym samym istotnie wpłynąć negatywnie na
działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki. W dotychczasowej
historii działalności Spółka nie napotkała na istotne przeszkody w zwiększaniu sieci placówek
współpracujących.
Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia upadłości przez pożyczkobiorców
będących konsumentami
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mają możliwość ogłoszenia upadłości
konsumenckiej po spełnieniu warunków określonych w prawie upadłościowym. Przepisy prawa
dotyczące instytucji upadłości konsumenckiej były wielokrotnie nowelizowane. Ostatnio
wprowadzone zmiany umożliwiają szersze niż dotychczas możliwości ogłoszenia upadłości przez
konsumenta. Istnieje zatem ryzyko, że część posiadanych przez Emitenta wierzytelności osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie niemożliwych do
wyegzekwowania, na skutek ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej pożyczkobiorców
mających status konsumentów.
Wzrost liczby upadłości konsumenckich wśród pożyczkobiorców mógłby mieć negatywny wpływ
na działalność, wyniki finansowe, sytuację lub perspektywy rozwoju Emitenta. Ze względu jednak
na liczbę pożyczkobiorców, kwoty udzielonych pożyczek oraz wymogi związane w procedurą
wymaganą przepisami prawa upadłościowego, jaką powinien spełnić konsument, by ogłoszona
została jego upadłość (m.in. konieczność wskazania i oszacowania całego majątku), szacowany
odsetek wierzytelności nieściągalnych ze względu na upadłość dłużnika będącego konsumentem
nie można uznać za znaczący. Ponadto ogłoszenie upadłości, co do zasady nie powoduje
umorzenia wszystkich zobowiązań upadłego. Część z nich zobowiązany jest on regularnie spłacać
na zasadach ustalonych w planie spłaty, który ustalany jest przez sąd po wysłuchaniu m.in.
wierzycieli.
Ryzyko utraty kluczowych pracowników i członków zarządu
Fundamentem działalności przedsiębiorstwa jest kadra menedżerska oraz pracownicza.
Działalność Spółki jest w dużym stopniu uzależniona od wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia
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branżowego i biznesowego kluczowych pracowników, kadry zarządzającej oraz wysokiej klasy
specjalistów. Ewentualna utrata członków kadry zarządzającej lub innych ważnych pracowników,
którzy dysponują odpowiednimi kompetencjami i wiedzą, mogłaby negatywnie wpłynąć na
skuteczność i efektywność działania Spółki oraz jakość świadczonych usług, co z kolei mogłoby
doprowadzić do przynajmniej częściowej utraty klientów i pogorszenia wyników finansowych
Spółki.
Niezwykle istotne dla Emitenta są działania wykonywane przez Zarząd. Emitent nie jest w stanie
zapewnić, że ewentualna rezygnacja któregokolwiek z członków zarządu nie będzie miała
negatywnego wpływu na bieżącą działalność, realizację strategii oraz wyniki finansowe Emitenta.
W dotychczasowej działalności Spółki nie wystąpił przypadek nagłej utraty członków kadry
zarządzającej lub innych ważnych pracowników, który miałby istotny negatywny wpływ na
działalność Emitenta.
Ryzyko związane ze strukturą zarządu
W skład zarządu wchodzi jeden z założycieli Emitenta. Powoduje to silny związek między sferą
właścicielską i działalnością operacyjną Spółki. Naturalną konsekwencją takiego modelu
biznesowego jest szeroka wiedza zarządu o wszystkich aspektach działalności Spółki. W razie
zmiany kontroli nad Spółką może nastąpić zmiana w składzie zarządu, a jego nowi członkowie
mogą nie dysponować rozległą wiedzą na temat działalności Spółki, co wydłuży czas potrzebny
do osiągnięcia podobnej efektywności pracy w porównaniu do obecnego składu zarządu.
Ryzyko związane z finansowaniem dłużnym
Emitent w prowadzonej działalności gospodarczej finansuje się długo- oraz krótkoterminowym
kapitałem obcym. Posiadany dług obliguje Spółkę do systematycznego dokonywania płatności
odsetek i rat kapitałowych. Należy mieć zatem na uwadze, iż w przypadku zmniejszenia
przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, np. ze względu na:
(i) spadek popytu na produkty Spółki lub
(ii) konieczność obniżenia ich ceny lub
(iii) pogorszenie jakości portfela, może zrealizować się ryzyko nieterminowego regulowania
zobowiązań przez Spółkę.
Nieodpowiednio dobrana struktura finansowania może także prowadzić do spadku rentowności
Spółki ze względu na ponoszone koszty finansowe. Istnieje także ryzyko ograniczenia dostępności
finansowania zewnętrznego. Realizacja ryzyka mogłaby negatywnie wpłynąć na działalność,
perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki. W dotychczasowej działalności
Spółki nie wystąpił przypadek nieterminowego regulowania zobowiązań finansowych przez
Spółkę. Emitent kontroluje strukturę kapitałową, w celu utrzymania jej na optymalnym poziomie.
Ryzyko związane z zapewnieniem źródeł finansowania działalności
Zwiększanie skali działalności Emitenta wymaga w szczególności zapewnienia źródeł
finansowania. Brak dostępu do wystarczających zasobów służących finansowaniu działalności, tj.
kapitałów własnych oraz finansowania dłużnego, w szczególności środków z emisji obligacji oraz
udzielanych Spółce pożyczek, może doprowadzić do niewykonania przyjętych planów
sprzedażowych lub niewdrożenia nowych produktów. Częściowa lub całkowita realizacja tego
ryzyka może negatywnie wpłynąć na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Spółki, a także
jej pozycję rynkową. W dotychczasowej historii działalności Spółka nie napotkała na istotne lub
trwałe ograniczenia w pozyskiwaniu źródeł finansowania.
Ryzyko braku pozyskania środków na finansowanie działalności
Spółka realizuje projekty przede wszystkim przy wykorzystaniu środków pozyskanych od
podmiotu dominującego oraz pochodzących z emisji obligacji. Ograniczenie dostępności
finansowania może przełożyć się na trudności w realizacji projektów i utratę płynności
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finansowej Spółki. Sytuacja taka mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki, kondycję finansową
i perspektywy rozwoju. Spółka ogranicza ryzyko w tym aspekcie poprzez dywersyfikację źródeł
finansowania oraz ostrożne planowanie zakresu kolejnych inwestycji uwzględniające niezbędne
rezerwy bezpieczeństwa.
Ryzyko utraty płynności
Działalność prowadzona przez Emitenta bazuje na udzielaniu pożyczek osobom fizycznym, w celu
opłacenia zabiegów i leczenia w komercyjnych placówkach medycznych oraz weterynaryjnych.
Głównym ryzykiem dla działalności Emitenta są opóźnienia w terminowym regulowaniu spłat
udzielonych kredytów przez pożyczkobiorców oraz trudności w ich wyegzekwowaniu na drodze
sądowej i egzekucyjnej. Brak spłaty należności może doprowadzić do pogorszenia płynności
finansowej i wystąpienia zatorów płatniczych, a w konsekwencji do braku możliwości
terminowego regulowania własnych zobowiązań.
Zdolność Spółki do regulowania swoich zobowiązań, w szczególności finansowych, jest pochodną
(i) terminowości spłat udzielonych pożyczek przez pożyczkobiorców,
(ii) dostępności nowych źródeł finansowania oraz
(iii) dopasowania terminów wymagalności pożyczek do terminów zapadalności instrumentów je
finansujących (tzw. luka płynności).
W związku z tym, w przypadku równoczesnego wystąpienia dużej liczby pożyczek w sytuacji
nieregularnej, samoistnie lub przy jednoczesnym ograniczeniu dostępności nowych źródeł
finansowania działalności, jak również w przypadku występowania trwałej i istotnej wartościowo
luki płynności, istnieje ryzyko wystąpienia przejściowych lub trwałych problemów z płynnością,
co może w skrajnej sytuacji doprowadzić do trudności w terminowym wywiązywaniu się Spółki
ze zobowiązań finansowych oraz zobowiązań wobec jej dostawców i pracowników.
Emitent, w celu zminimalizowania ryzyka utraty płynności, weryfikuje zdolności
pożyczkobiorców do spłacania zaciągniętych pożyczek, na bieżąco monitoruje stopień ich spłat,
podejmuje działania windykacyjne na etapie przedsądowym oraz tworzy odpowiednie odpisy
aktualizujące zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa. W dotychczasowej
działalności Spółki nie wystąpił przypadek zachwiania lub utraty płynności przez Spółkę.
Ryzyko związane z postrzeganiem Emitenta przez klientów
Niektóre z podmiotów działających w branży pożyczkowej nie cieszą się dobrą opinią wśród
klientów, zarówno potencjalnych, jak i istniejących, co może przekładać się na postrzeganie Spółki
przez jej potencjalnych klientów. Z tego powodu Spółka przykłada szczególną dbałość
i staranność do budowy swojego wizerunku, w tym tworzenia i realizacji procedur obsługi klienta,
zwłaszcza postępowania z należnościami przeterminowanymi. Nie można wykluczyć, że pomimo
zachowania należytej staranności w działaniu, jak i ze względu na ogólne postrzeganie branży,
część klientów Spółki nie będzie zadowolona z jakości świadczonych przez nią usług, co przełoży
się na ich negatywne postrzeganie Spółki, a to z kolei może negatywnie wpłynąć na działalność
Spółki poprzez ograniczenie możliwości pozyskiwania nowych klientów lub utratę obecnych.
W dotychczasowej działalności Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które w ocenie Spółki mogłyby
istotnie negatywnie wpłynąć na postrzeganie Spółki przez klientów.
Ryzyko związane z kolejnymi emisjami obligacji i pozyskiwaniem środków
finansowych
Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji Obligacji Serii AH pozwolą mu na
zwiększenie skali prowadzonej działalności. Strategia rozwoju Spółki prawdopodobnie będzie
wymagać pozyskania większej ilości środków, niż możliwe do pozyskania z emisji Obligacji Serii
AH. Możliwe zatem, że Spółka będzie więc przeprowadzać kolejne emisje obligacji lub szukać
innych źródeł finansowania, co może istotnie zwiększyć wysokość zadłużenia. Z drugiej jednak
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strony, brak pozyskania dodatkowych środków może spowodować znaczące spowolnienie tempa
rozwoju Emitenta.
Ryzyko związane z przetwarzaniem na znaczną skalę danych osobowych
W ramach bieżącej działalności, Spółka na znaczną skalę przetwarza zbiory danych osobowych
swoich klientów. Przetwarzanie danych osobowych musi być dokonywane w sposób zgodny
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w kraju, w którym są
zarejestrowane przetwarzane zbiory. Obowiązki w tym zakresie na terenie państw Unii
Europejskiej zostały od 25 maja 2018 r. znacznie rozszerzone w związku z wejściem w życie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych.
Spółka nie może wykluczyć, że pomimo stosowania środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, dojdzie do naruszenia obowiązków
prawnych w tym zakresie, w szczególności do ujawnienia danych osobowych osobom
nieupoważnionym. W przypadku naruszenia przepisów prawnych związanych z ochroną danych
osobowych, w szczególności ujawnienia danych osobowych w sposób niezgodny z prawem lub
wykorzystywania danych osobowych niezgodnie z prawem, Spółka może być narażona na
zastosowanie wobec niej lub członków jej organów sankcji karnych lub sankcji administracyjnych.
Bezprawne ujawnienie danych osobowych może również skutkować dochodzeniem przeciwko
Spółce roszczeń o naruszenie dóbr osobistych, co może wywrzeć negatywny wpływ na
działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Spółki. W dotychczasowej
działalności Spółki nie ujawniono przypadków naruszenia przepisów prawnych związanych
z ochroną danych osobowych.
Ryzyko związane z awarią urządzeń i systemów telekomunikacyjnych i
informatycznych wykorzystywanych przez Spółkę
W całym zakresie prowadzonej działalności Spółka wykorzystuje nowoczesne systemy
telekomunikacyjne (call center) i informatyczne, których prawidłowe funkcjonowanie jest
niezbędne dla zapewnienia oczekiwanej przez klientów jakości obsługi. Pomimo, iż większość
kluczowych zasobów wykorzystywanych przez Spółkę posiada tzw. back-up, czyli inne zasoby,
którymi jest w stanie zastąpić całość lub część uszkodzonych zasobów, nie można wykluczyć
ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności, które uniemożliwią również wykorzystywanie
sprzętu zastępczego. Dodatkowy aspekt stanowi wykonywanie czynności na dużych zbiorach
danych osobowych klientów Spółki. Nie można wykluczyć szczególnych okoliczności,
spowodowanych głównie błędem ludzkim, które będą skutkować zawodnością zastosowanych
środków ostrożności.
Zaistnienie poważnej awarii wykorzystywanych urządzeń, zniszczenie, utrata lub ujawnienie
istotnej części lub całości danych przetwarzanych przez Spółkę może spowodować czasowe lub
długotrwałe wstrzymanie części lub całości działalności i trudności w realizacji usług, co może
niekorzystnie wpłynąć na wyniki i sytuację finansową Spółki. W dotychczasowej działalności
Spółki nie wystąpił przypadek istotnej awarii urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
i informatycznych.
Ryzyko ataków na infrastrukturę własną i zarządzaną przez Spółkę
W związku z zarządzaniem infrastrukturą informatyczną, w szczególności serwerami
wykorzystywanymi przez Spółkę, działalność Spółki jest narażona na ataki ze strony
cyberprzestępców. W ocenie Spółki, stosowane mechanizmy zabezpieczeniowe są wystarczające
dla zabezpieczenia bezpieczeństwa klientów i jej samej. W dotychczasowej działalności Spółki nie
wystąpił przypadek ataków na wykorzystywaną przez Emitenta infrastrukturę.
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Ryzyko związane z prawami autorskim do wykorzystywanego know-how i
oprogramowania
W ramach prowadzonej działalności Spółka wykorzystuje procedury scoringowe (oceny
wiarygodności kredytowej pożyczkobiorców) oraz oprogramowanie stworzone przez kadrę
zarządzającą, pracowników i współpracowników Spółki oraz na jej zlecenie pod nazwą K-Nil.
Naruszenie prawa może nastąpić wskutek wykorzystania w ramach oferowanych usług całych
algorytmów lub ich części, do których prawa autorskie przysługują podmiotom trzecim. Sytuacja
taka może mieć miejsce zarówno w wyniku nieuprawnionego, w tym nieświadomego,
wykorzystania przez Spółkę efektów pracy współpracowników i pracowników podlegających
ochronie, jak też wskutek następczego wygaśnięcia uprawnienia np. wskutek wygaśnięcia lub
wypowiedzenia licencji. W konsekwencji, Spółka może być narażona na ryzyko zgłaszania przez
twórców oprogramowania roszczeń, co w przypadku uznania takich roszczeń może mieć istotny
niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację lub perspektywy rozwoju Spółki.
W dotychczasowej działalności Spółki nie wystąpił przypadek zgłoszenia roszczeń w zakresie
praw autorskich do wykorzystywanego oprogramowania.
Ryzyka zdarzeń katastroficznych, ryzyka wyjątkowe
Charakter prowadzonej działalności oraz dotychczasowe doświadczenie wskazują na niewielką
możliwość wpływu czynników nadzwyczajnych na aktywność biznesową Spółki. Nie można
jednak wykluczyć, że ewentualne:
(i) działania wojenne,
(ii) działania o charakterze terrorystycznym,
(iii) zjawiska epidemiologiczne oraz
(iv) czynniki przyrodnicze i inne zdarzenia katastroficzne mogą długotrwale wpłynąć na
zachowania klientów lub na poprawność działania infrastruktury technicznej Spółki.
Efekty tych zjawisk mogą wpłynąć zarówno na zdolność Spółki do pozyskiwania nowych
klientów, jak i na zdolność dotychczasowych klientów do obsługi posiadanych wobec Spółki
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.
Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta
Ryzyko upadłości dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
i podlegających przepisom ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Statystycznie, mniejsze lub
młodsze spółki cechują się większym prawdopodobieństwem ogłoszenia upadłości niż większe
lub dłużej działające na tym rynku podmioty gospodarcze. Zarząd Spółki w celu mitygacji tego
ryzyka dokłada wszelkich starań, aby zobowiązania Spółki były regulowane na bieżąco i na dzień
sporządzenia Dokumentu Ofertowego, w opinii Zarządu Spółki, nie występuje przedmiotowe
ryzyko.
Ryzyko związane z realizacją zobowiązania z tytułu Poręczenia
Poręczycielem Obligacji jest Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie, która posiada
100% udziałów Emitenta.
Poręczyciel udzieli poręczenia cywilnego za zobowiązania Emitenta z Obligacji do kwoty
odpowiadającej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji.
Istnieje ryzyko, że do dnia ewentualnej egzekucji Poręczenia sytuacja finansowa Poręczyciela
ulegnie pogorszeniu, co będzie miało negatywny wpływy na możliwość zaspokojenia roszczeń
Obligatariuszy. Należy zauważyć, że Poręczyciel jest spółką dominująca, w związku z czym
problemy finansowe Emitenta mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Poręczyciela.
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Ryzyko związane ze zmienną wartością przedmiotu zabezpieczenia
Zabezpieczeniem roszczeń Obligatariuszy wynikających z Obligacji stanowi m.in poręczenie
cywilne za zobowiązania Emitenta wynikające z obligacji, które udzielone zostało przez jedynego
udziałowca Emitenta – Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie. Możliwość
efektywnego zaspokojenia z majątku Poręczyciela zależeć będzie od jego sytuacji finansowej oraz
istniejących w chwili podjęcia egzekucji poręczenia obciążeń na majątku Poręczyciela.
Ewentualne zdarzenia losowe związane z Poręczycielem mogą negatywnie wpłynąć na ryzyko
dokonania i terminu spłaty zobowiązań z obligacji. Emitent nie może zapewnić, że sytuacja
finansowa i inne istotne w tym kontekście okoliczności nie będą utrudniały lub wręcz
uniemożliwiały efektywne wyegzekwowanie należności wobec Poręczyciela.
Ryzyko braku spłaty udzielonych pożyczek Poręczycielowi
Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Emitent udzielił pożyczek Poręczycielowi o wartości
przekraczającej 40 mln złotych. Istnieje ryzyko braku spłaty udzielonych pożyczek w przypadku
niewypłacalności Poręczyciela spowodowanej pogorszeniem się sytuacji finansowej, co
w konsekwencji może spowodować, że Emitent nie otrzyma wierzytelności w pełnej wysokości
lub otrzyma jedynie część środków. Ryzyko jest tym wyższe, że pożyczki o znaczącej wartości
zostały udzielone jednemu podmiotowi.
Ryzyko braku zbadania sprawozdania finansowego za rok 2020 Poręczyciela
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie zostało zbadanie sprawozdanie
finansowe za rok 2020 Poręczyciela. Prezentowane w niniejszym Dokumencie Ofertowym
i załącznikach dane finansowe Poręczyciela nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta
(badanie jest w trakcie) ani zatwierdzone przez WZA. W związku z powyższym, nie można
wykluczyć ryzyka konieczności wprowadzenia korekt do tych danych.
Ryzyka przeniesienie kosztów na inny podmiot
Emitent zwraca uwagę, iż znaczna część kosztów operacyjnych (73%) związanych z udzielaniem
pożyczek takie jak, koszty wynagrodzeń, koszty marketingu i reklamy, koszty obsługi
infrastruktury teleinformatycznej są alokowane w spółce dominującej tj. w Medical Finance
Group S.A. Koszty te są następnie w części refakturowane na Emitenta. Natomiast koszty
operacyjne bezpośrednio ponoszone przez Mediraty sp. z o.o. stanowią koszty obsługi księgowej,
koszty doradztwa finansowego oraz koszty związane z pozyskaniem informacji do analizy
zdolności kredytowej pożyczkobiorców tj. jak dostęp do baz BIK, KRD, BIG.
Ryzyko wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy Poręczycielem i Obligatariuszami
Nie ma pewności co do tego, czy w przyszłości Poręczyciel będący jedynym wspólnikiem Emitenta
może podejmować działania biznesowe i prawne, które mogą być zarządzane z korzyścią dla
innych podmiotów a nie z korzyścią dla Emitenta i Obligatariuszy (np. fuzje, przejęcia, podział
zysków lub sprzedaż aktywów), w celu ograniczenia takiego potencjalnego ryzyka, Warunki
Emisji Obligacji zawierają zobowiązania ograniczające takie wypłaty na rzecz akcjonariuszy.
Interesy głównych akcjonariuszy mogą być sprzeczne z interesami posiadaczy
Obligacji
Interesy ostatecznych akcjonariuszy Poręczyciela mogą, w pewnych okolicznościach, być
sprzeczne z interesami posiadaczy Obligacji. Na przykład, (i) akcjonariusze Poręczyciela mogą być
zainteresowani realizacją transakcji przejęcia, zbycia, finansowania lub innych, które w ich ocenie
mogą wzmocnić ich inwestycje kapitałowe, nawet jeżeli takie transakcje mogą wiązać się
z ryzykiem dla posiadaczy Obligacji, (ii) Poręczyciel może dokonywać wypłat na rzecz
akcjonariuszy (w tym w formie dywidend, zaliczek na poczet dywidend, obniżenia kapitału,
wykupu akcji własnych, pożyczek lub spłat pożyczek), które zmniejszają wartość środków
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pieniężnych lub kapitału własnego Poręczyciela, jednakże, w celu ograniczenia takiego
potencjalnego ryzyka, Warunki Emisji Obligacji zawierają zobowiązania ograniczające takie
wypłaty na rzecz akcjonariuszy.
2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA
Ryzyko związane z konkurencją
Emitent skupia działalność m.in. na niszowym rynku finansowania komercyjnych zabiegów
medycznych (medical consumer finance), na którym konkuruje z większymi od siebie
podmiotami, zarówno tradycyjnymi, tj. firmami pożyczkowymi i bankami, jak i nowymi na rynku,
np. platformami pożyczkowymi. Większość podmiotów konkurujących nie ma w swojej ofercie
produktów dedykowanych finansowaniu zabiegów medycznych, realizując potrzeby pacjentów
poprzez standardowe produkty kredytowe i pożyczkowe, najczęściej gotówkowe. W ocenie
Spółki oferowane przez nią produkty są konkurencyjne wobec produktów innych podmiotów pod
wieloma względami, w szczególności ze względu na:
(i) dostępność w placówkach medycznych,
(ii) relatywnie proste procedury, przekładające się na krótki czas potrzebny na wydanie decyzji
o finansowaniu,
(iii) cenę.
Na przyszłą działalność Spółki mogłoby wpłynąć pojawienie się na rynku innych znaczących
graczy, wyspecjalizowanych w udzielaniu pożyczek na finansowanie zabiegów i procedur
medycznych, lub zmiana modeli biznesowych podmiotów obecnie konkurujących ze Spółką.
Mogłoby to istotnie wpłynąć negatywnie na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację
finansową lub wyniki Spółki. Według wiedzy Zarządu Emitenta, w Polsce nie prowadzą
działalności inne podmioty wyspecjalizowane w udzielaniu pożyczek na finansowanie zabiegów
medycznych.
Należy również wskazać, iż pomimo tego, że Emitent udziela pożyczek w ściśle określonym
segmencie rynku – segmencie medycznym – to jego bezpośrednią konkurencję stanowią przede
wszystkim banki, udzielające kredytów i pożyczek gotówkowych. Pożyczkobiorcy Emitenta to
osoby posiadające zdolność kredytową w bankach. Większość z nich to osoby zatrudnione o pracę,
o zarobkach przewyższających 2.000,00 złotych (z czego istotna część powyżej 3.000,00 zł).
Podobnie jak banki, Emitent opiera działalność na ocenie scoringowej każdego klienta
wnioskującego o udzielenie pożyczki na sfinansowanie usługi medycznej. Ocena ta
przeprowadzana jest przy użyciu skonstruowanego w tym celu oprogramowania, a jej finalnym
efektem jest przyporządkowanie każdego klienta do grupy scoringowej oraz zaproponowanie
produktu uwzględniającego jego cenę i prawdopodobieństwo spłaty.
Spółka koncentruje swoją działalność na udzielaniu pożyczek o kwotach przekraczających
1.000,00 złotych, co odróżnia ją od innych podmiotów parabankowych, dla których grupę
odbiorców stanowią osoby o niskich zarobkach, nawet niezatrudnione, w trudnej sytuacji
życiowej. Mimo to, można uznać, że w pewnej części konkurencję dla Emitenta stanowią również
firmy pożyczkowe, nie będące instytucjami bankowymi. Niskie bariery wejścia na rynek pożyczek
gotówkowych, nieprecyzyjne regulacje prawne, a także atrakcyjność tego typu działalności
wpływa na powstanie wielu nowych podmiotów świadczących konkurencyjne usługi. Nasilenie
działań konkurencyjnych może wpłynąć przede wszystkim na trudność w pozyskiwaniu nowych
i utrzymywaniu istniejących klientów oraz konieczności obniżenia opłat.
Atutami Spółki pozwalającymi utrzymać konkurencyjną pozycję jest udzielanie pożyczek na
specyficzne potrzeby i oczekiwania osób prywatnych, które opłacają zabiegi i leczenie
w komercyjnych placówkach medycznych oraz weterynaryjnych. Przewagę Spółki stanowi
również obecność w wielu placówkach medycznych i łatwa dostępność usług.
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Ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej
Na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe oraz możliwość realizacji założonych celów
strategicznych wpływają bezpośrednio lub pośrednio czynniki makroekonomiczne, które są
niezależne od działań Spółki. Wśród czynników tych wyróżnić można przede wszystkim: poziom
produktu krajowego brutto, wskaźnik inflacji, poziom stóp procentowych, ogólną kondycję
gospodarki i branży, w której działa Emitent. Niekorzystne zmiany wskaźników
makroekonomicznych mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów Emitenta lub
zwiększenie kosztów jego działalności.
Koniunktura na rynku pożyczek na usługi medyczne jest uzależniona od sytuacji
makroekonomicznej, która wpływa m. in. na liczbę potencjalnych pożyczkobiorców przez Spółkę.
Pogorszenie koniunktury gospodarczej może utrudnić odzyskiwanie należności oraz zmniejszyć
grono potencjalnych klientów. Takie zjawisko może negatywnie oddziaływać na osiągane przez
Emitenta wyniki finansowe, a w konsekwencji na możliwości spełnienia przez Emitenta
świadczeń z Obligacji.
Mając na uwadze, że działalność Emitenta koncentruje się na udzielaniu pożyczek osobom
fizycznym w celach konsumpcyjnych, pogorszenie koniunktury, a w szczególności wzrost
bezrobocia (pociągający za sobą obawy o możliwość utraty pracy) i poziomu stóp procentowych
(pociągający za sobą wzrost kosztów obsługi zadłużenia, a tym samym wzrost kwot
przeznaczanych na spłatę pożyczek i kredytów) mogłyby się przełożyć na niższą skłonność do
zaciągania zobowiązań, a tym samym na niższy popyt na pożyczki oferowane przez Emitenta. To
z kolei mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację
finansową lub wyniki Spółki.
Ryzyko związane z otoczeniem prawnym i regulacyjnym
Zagrożeniem dla działalności Emitenta może być zmienność systemu prawnego. Często
zmieniające się przepisy, pociągające za sobą zmianę ich wykładni, istotnie utrudniają
prowadzenie działalności gospodarczej oraz znacznie ograniczają przewidywalność wyników
finansowych. Potencjalne zmiany przepisów prawnych, w szczególności prawa podatkowego,
prawa konsumenckiego (w tym upadłości konsumenckiej i kredytu konsumenckiego), prawa
handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku
kapitałowego, w szczególności emitowania oraz obrotu papierami wartościowymi) oraz
otoczenia regulacyjnego, mogą negatywnie wpływać na wyniki osiągane przez Emitenta oraz
generować dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Za szczególnie istotne należy uznać
przepisy kształtujące system podatkowy. Niestabilność systemu podatkowego w Polsce,
wynikająca z nieprecyzyjności oraz braku jednolitości przepisów prawnych powoduje, że ryzyko
podatkowe w Polsce jest stosunkowo duże w odniesieniu do bardziej stabilnych systemów
podatkowych innych krajów rozwiniętych. Nie można zagwarantować, że organy podatkowe nie
dokonają odmiennej, niekorzystnej dla Spółki interpretacji przepisów podatkowych stosowanych
przez Spółkę.
Niekorzystne z punktu widzenia Emitenta zmiany regulacji prawnych mogą spowodować
zmniejszenie uzyskiwanych przychodów bądź wzrost kosztów. Po stronie Emitenta zachodzi
w związku z tym konieczność ponoszenia kosztów związanych z monitorowaniem zmian
legislacyjnych oraz dostosowywania działalności do zmieniających się regulacji. Zmiany
niektórych przepisów mogą wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym
orzecznictwem sądów oraz niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy
administracji publicznej, co w konsekwencji może utrudniać realizację długoterminowych celów
strategicznych oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy decyzji.
W przypadku przyjęcia przez organy niekorzystnej dla Emitenta interpretacji przepisów
prawnych, w tym w szczególności w zakresie prawa podatkowego, należy liczyć się
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z negatywnymi konsekwencjami dla działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej i perspektyw
rozwoju. Od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności przez Spółkę przepisy prawne
zmieniały się wielokrotnie, zasadniczo jednak zmiany te nie miały znaczącego wpływu na
działalność Emitenta.
Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu podatkowego
Niestabilność systemu podatkowego w Polsce, wynikająca z nieprecyzyjności oraz braku
jednolitości przepisów prawnych powoduje, że ryzyko podatkowe w Polsce jest stosunkowo duże
w odniesieniu do bardziej stabilnych systemów podatkowych innych krajów rozwiniętych.
Niejednolite interpretacje podatkowe dokonywane przez uprawnione organy, jak również zmiany
przepisów prawnych w tej dziedzinie niosą z sobą pewne ryzyko dla działalności Spółki i mogą
negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta i możliwości spełnienia zobowiązań wobec
Obligatariuszy.
Ryzyko związane ze wzrostem kosztów
Ceny produktów oferowanych przez Spółkę są kalkulowane w oparciu o koszt dostępnego
finansowania oraz o analizę kosztów zmiennych i kosztów stałych, w tym w szczególności
kosztów pracy i usług obcych. Koszty zmienne są w całości (odsetki) lub w części (koszty
dystrybucji) pochodną wolumenu sprzedaży. Poziom kosztów stałych może być modyfikowany
przez Spółkę z opóźnieniem od trzech do sześciu miesięcy. Obecny poziom kosztów stałych
w Spółce zarząd uznaje za adekwatny do jej fazy rozwoju oraz skali działalności. Istotna zmiana
poziomu kosztów stałych może wywrzeć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju,
sytuację finansową lub wyniki Spółki. W dotychczasowej działalności Spółki nie wystąpiły
przypadki niekontrolowanego wzrostu kosztów finansowania lub operacyjnych, które
wywarłyby istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta.
Ryzyko związane z koniecznością spełniania wymogów regulacyjnych odnoszących się
do instytucji pożyczkowej
Spółka nie prowadzi działalności regulowanej. Zgodnie jednak z przepisami Ustawy o Kredycie
Konsumenckim, Spółka wpisana jest do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez
KNF (numer wpisu: RIP000351). Obowiązujące regulacje prawne wprowadziły określone
wymogi, jakie spełniać powinien podmiot, który wpisany jest do Rejestru Instytucji
Pożyczkowych (m.in. związane z formą prowadzonej działalności oraz minimalną wysokością
kapitału zakładowego). Na datę Dokumentu Ofertowego Spółka spełnia wszystkie wymogi
określone w Ustawie o Kredycie Konsumenckim. Nie można jednak wykluczyć zajścia zdarzeń,
które spowodowałyby, że Spółka przestanie spełniać kryteria pozwalające uznawać ją za
instytucję pożyczkową. Ponadto istnieje możliwość, że na skutek zmiany przepisów, kryteria te
zostaną zaostrzone w taki sposób, że Spółka nie będzie w stanie ich spełnić lub nie będzie w stanie
ich spełnić bez poniesienia znaczących nakładów finansowych. Zgodnie natomiast z Ustawą
o Kredycie Konsumenckim, kto będąc kredytodawcą nie spełnia warunków podmiotowych
przewidzianych przez ustawę podlega grzywnie do 500.000,00 zł oraz karze pozbawienia
wolności do lat 2. Ustawa o Kredycie Konsumenckim penalizuje również prowadzenie
działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru Instytucji Pożyczkowych. Czyn taki podlega
grzywnie do 500.000,00 zł. Zaistnienie, którejkolwiek z powyższych okoliczności może mieć
wpływ na osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki.
Ryzyko związane z zaostrzeniem wymogów regulacyjnych dotyczących udzielania
pożyczek na rzecz osób fizycznych
Na datę Dokumentu Ofertowego działalność prowadzona przez Spółkę nie wymaga uzyskania
jakichkolwiek licencji, koncesji, czy zezwoleń. Spółka, jako instytucja pożyczkowa w rozumieniu
Ustawy o Kredycie Konsumenckim zobowiązana jest jedynie do uzyskania wpisu do Rejestru
Instytucji Pożyczkowych. Nie można jednakże wykluczyć, że przepisy prawa nie zostaną
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zaostrzone i działalność prowadzona przez Spółkę uznana zostanie za wymagającą uzyskania
przykładowo licencji bankowej. Jeżeli działalność Spółki byłaby niezgodna z tymi wymogami, to
Spółka mógłby zostać zobowiązana do zapłaty kar, opłat lub odszkodowań, a nawet mogłaby
zostać zobowiązana do zawieszenia prowadzonej działalności. Ponadto, w przypadku zajścia
wskazanych zmian legislacyjnych, Spółka zobowiązana byłaby ponieść koszty związane
z dostosowaniem prowadzonej działalności do nowego otoczenia regulacyjnego, co mogłyby
negatywnie wpłynąć na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta, a także jego pozycję
rynkową. W dotychczasowej działalności Spółki miał miejsce przypadek zaostrzenia wymogów
regulacyjnych związany z możliwością udzielania pożyczek na rzecz osób fizycznych. Mianowicie
w dniu 22 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie
hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r.
poz. 819), które m.in. wprowadziły obowiązek uzyskania wpisu do rejestru instytucji
pożyczkowych, przed rozpoczęciem wykonywania działalności instytucji pożyczkowej. Zmiany te
nie wpłynęły jednak znacząco na działalność Emitenta, gdyż spełniał on wymogi pozwalające na
wpis do przedmiotowego rejestru.
Ryzyko związane z koniecznością spełniania wymogów regulacyjnych odnoszących się
do udzielania kredytów konsumenckich
Spółka udzielając pożyczek w ramach produktu Mediraty, zobowiązana jest do przestrzegania
wymogów Ustawy o Kredycie Konsumenckim. W dniu 11 marca 2016 r. weszły w życie przepisy
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz
niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1357), wprowadzające m.in. do Ustawy
o Kredycie Konsumenckim regulacje dotyczące limitów kosztów pozaodsetkowych. Zgodnie ze
znowelizowanymi postanowieniami Ustawy o Kredycie Konsumenckim maksymalna wysokość
pozaodsetkowych kosztów kredytów nie może przewyższać sumy 25% całkowitej kwoty kredytu
oraz 30% kwoty zmiennej, która uzależniona jest od okresu, na jaki zaciągnięta zostaje pożyczka.
Jednocześnie pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe
od całkowitej kwoty kredytu. Zmiany te nie wpłynęły na działalność Spółki, gdyż pozaodsetkowe
koszty produktu Mediraty, są niższe od progów ustalonych w Ustawie o Kredycie Konsumenckim.
W roku 2017 r. podjęto jednak kolejne działania legislacyjne mające na celu dalsze obniżenie
limitu kosztów maksymalnych kredytów konsumenckich. Finalnie jednak przepisy te nie weszły
w życie.
Nie można jednak wykluczyć, że wprowadzone zostaną zmiany przepisów Ustawy o Kredycie
Konsumenckim, które zaostrzą limity maksymalnych kosztów pozaodsetkowych w taki sposób,
że produkty oferowane przez Spółkę nie będą ich spełniały. W przypadku zajścia takiej sytuacji
Spółka zobowiązana będzie ponieść koszty związane z dostosowaniem swojej działalności do
zmienionych regulacji lub dokonać zmiany modelu biznesowego, co w konsekwencji mogłyby
negatywnie wpłynąć na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta, a także jego pozycję
rynkową.
Ponadto niektóre z pobieranych kosztów, przy udzielaniu kredytów konsumenckich nie są
uzależnione od długości trwania umowy o taki kredyt, przykładowo do kosztów takich należą
prowizje pobierane za udzielenie kredytu, czy opłaty przygotowawcze.
Ryzyko naruszenia przepisów dotyczących ochrony konsumentów
Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zakazują stosowania praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przykładowo takich jak stosowanie
niedozwolonych postanowień i warunków umów, czy reklam wprowadzających w błąd. Katalog
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nie jest zamknięty, co oznacza, że UOKiK
może uznać daną praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów nawet wówczas, gdy
nie jest ona wprost wskazana jako zakazana w ustawie.
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Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKIK może
nałożyć karę w wysokości 10% przychodów osiągniętych w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, chociażby nieumyślnie, dopuścił się
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Na Datę Prospektu Spółka nie była stroną
postepowań przed UOKIK. Niekorzystne rozstrzygnięcia sądów mogą wpłynąć negatywnie na
działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Emitenta.
Ryzyko związane z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi
Spółka, zawierała i zamierza zawierać transakcje z podmiotami powiązanymi. W ocenie zarządu
Spółki transakcje takie były zawsze zawierane na warunkach rynkowych. Nie można jednak
wykluczyć, iż zawarte już transakcje, jak i transakcje, które zostaną zawarte pomiędzy Spółką,
a podmiotami powiązanym, mogą zostać uznane przez organy podatkowe jako zawarte na
warunkach odbiegających od warunków rynkowych, co w konsekwencji może prowadzić do
konieczności uregulowania wykazanych należności podatkowych. Powyższe okoliczności mogą
mieć wpływ na osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki. W dotychczasowej działalności
Spółki nie wystąpił przypadek uznania przez organy podatkowe transakcji zawieranych przez
Spółkę z podmiotami powiązanymi, za transakcje zawierane na warunkach odbiegających od
warunków rynkowych.
3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM
Adekwatność inwestycji w Obligacje komercyjne wobec potrzeb i wiedzy Inwestora
Każdy Inwestor rozważający inwestycję w Obligacje powinien oszacować, czy jest ona dla niego
w danych okolicznościach odpowiednia. W szczególności, każdy Inwestor powinien:
- posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji
oraz korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje;
- posiadać dostęp do, oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych
umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej,
inwestycji w Obligacje oraz wpływu inwestycji w Obligacje na jego ogólny portfel
inwestycyjny;
- posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich
rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje;
- w pełni rozumieć Warunki Emisji Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;
- posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego)
ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji
oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia
różnego rodzaju ryzyk.
Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez osoby, które potencjalnie dokonają
inwestycji w Obligacje, podlega przepisom regulującym inwestycje lub ocenie albo regulacjom
przyjętym przez określone organy. Każda osoba rozważająca inwestycję w Obligacje powinna
skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:
- Obligacje stanowią dla niej inwestycję zgodną z prawem;
- Obligacje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia;
- obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Obligacji przez taką
osobę.
Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania
depozytów. Każdy Obligatariusz jest narażony na ryzyko niewywiązania się Emitenta
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z zobowiązań wynikających z warunków Obligacji, w tym z zobowiązania do terminowej wypłaty
Odsetek oraz do zwrotu wartości nominalnej Obligacji w dniu wykupu.
Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem
przez KNF sankcji
W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub
sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez
emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w
imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego
naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku
niewykonania zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy o Ofercie, Komisja może:
(i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo
przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
(ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej
prowadzenia, lub
(iii) opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem
działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.
W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją
lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub
sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać
zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent lub oferujący
powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerywa jej
przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do
usunięcia tych naruszeń.
W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie
zastosować środki opisane powyżej.
Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach (i) – (iii), także
w przypadku gdy:
(i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na
podstawie tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów,
(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu
prawnego emitenta,
(iii) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów
prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów
wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do
ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub
(iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa,
i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za
nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę,
i ich stosowanie przez Komisję może być wielkokrotne.
W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku
naruszenia przepisów Ustawy regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej.
Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów
Zgodnie z zapisami niniejszego Dokumentu, Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany
terminów Oferty Publicznej Obligacji, w tym wydłużenia oraz skrócenia terminu przyjmowania
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zapisów na Obligacje. W takim przypadku, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna
informacja w formie Komunikatu Aktualizującego do Dokumentu Ofertowego. Informacja
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Dokument.
Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na oferowane Obligacje może spowodować
zamrożenie na pewien okres środków finansowych wniesionych przez Inwestorów w formie
dokonanych wpłat na Obligacje. W przypadku skrócenia terminu przyjmowania Zapisów, istnieje
ryzyko, że Inwestor nie będzie mógł złożyć Zapisu na Obligacje w zaplanowanym przez siebie
terminie.
Ryzyko związane z zawieszeniem lub odstąpieniem od przeprowadzania Oferty
Publicznej
Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o zawieszeniu Oferty Publicznej Obligacji albo
o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej Obligacji w każdym czasie, jeśli w ocenie
Zarządu wystąpi taka potrzeba.
W przypadku ewentualnego zawieszenia Oferty Publicznej Obligacji stosowna informacja
zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie Suplementu do Dokumentu
w sposób, w jaki został opublikowany Dokument. Jeśli decyzja o zawieszeniu zostanie podjęta
w trakcie trwania subskrypcji, złożone zapisy oraz dokonane wpłaty uważane są nadal za ważne,
jednakże Inwestorowi będzie wówczas służyło uprawnienie do złożenia oświadczenia
o wycofaniu zgody na nabycie Obligacji, w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia
udostępnienia Suplementu do Dokumentu. Zawieszenie Oferty Publicznej Obligacji spowoduje
przesunięcie terminów Oferty Publicznej Obligacji, w tym terminu przydziału Obligacji.
W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej, Inwestorom, którzy wyrazili zgodę i opłacili zapisy,
a następnie złożyli oświadczenie o odstąpieniu od zapisu, zostanie dokonany zwrot wpłaconych
przez nich środków na rachunki bankowe wskazane przez Inwestorów w Formularzach Zapisu,
w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia decyzji Emitenta o zawieszeniu Oferty Obligacji.
Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.
W przypadku ewentualnego odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji Emitent poinformuje
o tym fakcie poprzez zamieszczenie informacji o odstąpieniu od Oferty Publicznej w sposób,
w jaki został udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Ofertowy. W przypadku
odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji w trakcie jej trwania Inwestorom, którzy złożyli
i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków w sposób określony
przez Inwestora w zapisie, w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia ogłoszenia przez
Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej Obligacji. Zwrot powyższych kwot zostanie
dokonany bez odsetek i odszkodowań.
Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu na Obligacje
Emitent pragnie podkreślić, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia
Formularza Zapisu na Obligacje ponosi Inwestor. Zapis pomijający jakikolwiek z wymaganych
elementów może zostać uznany za nieważny. Brak wpłaty środków na Obligacje w terminie
określonym w Dokumencie Ofertowym będzie powodować nieważność zapisu. Dokonanie
w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w zapisie nie oznacza nieważności
zapisu, a powoduje, że będzie on traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie we
wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji).
Ryzyko związane przydzieleniem Obligacji w mniejszej liczbie
Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału
zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Obligacji oferowanych wówczas Emitent
dokona proporcjonalnej redukcji, co nie uprawnia Inwestora, któremu przydzielono mniej
Obligacji albo nie przydzielono ich wcale, do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek
roszczeń.
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Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji
Zgodnie z Ustawą o obligacjach w razie likwidacji Emitenta Obligacje podlegają
natychmiastowemu wykupowi z mocy ustawy z dniem otwarcia likwidacji. W przypadku
połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej,
Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z mocy ustawy, o której mowa powyżej, jeżeli
podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o obligacjach,
nie posiada uprawnień do ich emitowania.
Wcześniejszy wykup, niezależnie od uprawnienia Inwestorów do żądania wcześniejszego wykupu
w przypadkach określonych w Ustawie o obligacjach oraz w Warunkach Emisji, ma miejsce
w przypadku wydania przez sąd postanowienia o rozwiązaniu Emitenta albo podjęcia uchwały
zgromadzenia wspólników Emitenta o rozwiązaniu Emitenta – z dniem wydania postanowienia
o rozwiązaniu Emitenta lub podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu Emitenta.
Ponadto, Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na
żądanie własne. W przypadku skorzystania przez Emitenta z ww. uprawnienia Obligacje
w zakresie, w jakim zostaną wykupione, ulegną umorzeniu, a tym samym Obligatariuszom nie
będą przysługiwały prawa wynikające z tych Obligacji, które zostaną wcześniej wykupione (w tym
prawo do wypłaty Odsetek od Obligacji) za cały okres, na który Obligacje zostały wyemitowane.
Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem
obligacjami
Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się
do przepisów prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Z uwagi na powyższe, posiadacze
Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek
podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na zwrot z zainwestowanego w Obligacje kapitału.
Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji
Zgodnie Warunkami Emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w Dniu
Wykupu poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej iloczynowi
wartości nominalnej jednej Obligacji i liczby Obligacji, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni
Okres Odsetkowy. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty Odsetek od Obligacji
w ustalonych terminach i wysokości. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta
nie można wykluczyć ryzyka związanego z brakiem wypłaty Odsetek, nieterminowym wykupem
Obligacji przez Emitenta lub też całkowitym brakiem możliwości ich wykupu przez Emitenta.
Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji stanowi zdarzenie, którego wystąpienie i trwanie będzie
uprawniać Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a tym samym każdy
z Obligatariuszy będzie mógł zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim wypadku
Obligacje będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a Emitent
może być narażony na ryzyko utraty płynności. Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji może
stanowić także podstawę do ogłoszenia upadłości Emitenta. W takim przypadku wierzytelności
Obligatariuszy z tytułu Obligacji mogą zostać zaspokojone jedynie w części, bądź mogą zostać
niezaspokojone w ogóle. W przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, Obligatariusze
będą musieli dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego, co będzie generować
po stronie Obligatariuszy związane z tym koszty.
Ryzyko związane z zabezpieczeniem Obligacji
Zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji stanowić będzie m.in. poręczenie
udzielone przez spółkę Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000422868)
z ograniczeniem do kwoty 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych
Obligacji Serii AH.
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W przypadku złej sytuacji finansowej Medical Finance Group S.A. może się okazać, że poręczyciel
nie jest w stanie wykonać poręczenia lub wartość jego majątku nie pozwala na uzyskanie kwoty
zapewniającej, że Obligatariusze otrzymają wierzytelności wynikające z Obligacji w pełnej
wysokości. Charakter zabezpieczeń powoduje więc, że zła sytuacja finansowa Emitenta może się
jednocześnie przełożyć nie tylko na trudność w realizacji świadczeń z Obligacji, ale i na
skuteczność zabezpieczeń.
Ryzyko związane z funkcjonowaniem Zgromadzenia Obligatariuszy i podejmowanymi
decyzjami
Emitent w oparciu o przepisy Rozdziału 5 Ustawy o obligacjach ustanowił dla Obligacji
Zgromadzenie Obligatariuszy, które będzie funkcjonowało zgodnie z regulaminem Zgromadzenia
Obligatariuszy, zawartym w treści Warunków Emisji Obligacji. Ponieważ Zgromadzenie
Obligatariuszy stanowi reprezentację ogółu Obligatariuszy istnieje ryzyko, że poszczególny
Obligatariusz nie będzie mógł samodzielnie – bez współdziałania z innymi Obligatariuszami –
zmienić postanowień Warunków Emisji w porozumieniu z Emitentem, co może stać
w sprzeczności z indywidualnym interesem Obligatariusza. Ponadto istnieje także ryzyko, że
uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w zakresie zmiany Warunków Emisji będą
sprzeczne z indywidualnym interesem Obligatariusza.
Ryzyko nie ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie zostały ustanowione
zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji. Zgodnie z Warunkami Emisji Emitent
zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczeń w określonych terminach, jednak nie można
kategorycznie wykluczyć, że terminy te nie zostaną dotrzymane, jak również, że w ogóle dojdzie
do ustanowienia zabezpieczeń. W myśl art. 74 ust. 3 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent nie
ustanowił zabezpieczeń w terminach wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na
żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.
Ryzyko związane z brakiem wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego
Emitent nie zamierza wprowadzić Obligacji do ASO na rynku Catalyst organizowanym przez GPW.
W związku z powyższym, po objęciu Obligacji przez Inwestorów, Emitent nie będzie podejmował
kroków w celu złożenia wniosku o wprowadzenie Obligacji na rynek Catalyst, co negatywnie
wpływa na możliwość sprzedaży obligacji na rynku wtórnym. Obligatariusze powinni liczyć się z
ryzykiem, że w takiej sytuacji sprzedaż Obligacji po satysfakcjonującej cenie, może być utrudniona
lub wręcz niemożliwa.
Ryzyko związane z modelem wyceny zabezpieczenia
Podmiot dokonujący odpowiednich kalkulacji w związku z oszacowaniem wartości
zabezpieczenia posiłkuje się modelem finansowym, który w mniemaniu osoby badającej będzie
najlepiej odzwierciedlał wartość przedmiotu zabezpieczenia. Może się także okazać, że użyte
w modelu wartości wsadowe będą zniekształcać realną wartość przedmiotu zabezpieczenia.
W związku z tym istnieje ryzyko, że wartość przedmiotu zabezpieczenia może się okazać inna niż
oczekiwana. Zarząd Emitenta minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez wybór podmiotu
badającego, który posiada odpowiednie kompetencje oraz zachowuje niezależność w swoich
osądach i kalkulacjach.
Ryzyko związane z zmianą wartości przedmiotów zabezpieczenia
Emisja będzie posiadała szereg zabezpieczeń opisanych w Warunkach Emisji. Należy mieć na
uwadze, że w przypadku ewentualnej wymuszonej sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia, w
sytuacji braku realizacji przez Emitenta świadczeń z Obligacji, uzyskana stąd kwota może być
niewystarczająca do zaspokojenia wszystkich wierzytelności z tyt. Obligacji. Istnieje jednocześnie
ryzyko, że Obligatariusze nie otrzymają wierzytelności wynikających z Obligacji w pełnej
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wysokości, nawet w wyniku realizacji wszystkich przedmiotów zabezpieczenia Obligacji.
Dodatkowo wskazać należy, iż wyceny przedmiotu zabezpieczenia dokonywane są na określoną
datę i nie ma gwarancji, że dane w nich zawarte nie ulegną zmianie. W szczególności istnieje
ryzyko, iż w wyniku zmian koniunktury i otoczenia rynkowego, wartość rynkowa przedmiotów
zabezpieczenia ulegnie obniżeniu.
Ryzyko opóźnienia utworzenia Ewidencji lub braku utworzenia Ewidencji Obligacji i
rejestracji Obligacji w Depozycie i nie powstania praw z Obligacji
Na podstawie art. 8 Ustawy o obligacjach i art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie prawa z Obligacji
powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji prowadzonej przez Agenta Emisji. Agent Emisji
tworzy Ewidencję po spełnieniu wymogów będących przedmiotem weryfikacji dokonanej
w zakresie określonym w art. 7a ust. 4 pkt 1–3 Ustawy o Obrocie lub gdy ujawnione w toku
weryfikacji nieprawidłowości lub niezgodności zostały usunięte przez Emitenta albo nie
zagrażają bezpieczeństwu obrotu ani interesom Inwestorów. Nie można więc wykluczyć
powstania opóźnienia w utworzeniu Ewidencji, a w skrajnym przypadku nie utworzenia przez
Agenta Emisji Ewidencji i w konsekwencji nie zarejestrowania Obligacji w Depozycie.
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III. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE OFERTOWYM
1. OŚWIADCZENIE EMITENTA
Nazwa (firma):

Mediraty sp. z o.o.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Lechicka 23A, 02-156 Warszawa

Telefon:

+48 22 266 83 70

Poczta elektroniczna:

biuro@mediraty.pl

Strona internetowa:

www.mediraty.pl

Spółka jest podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie informacje zamieszczone
w Dokumencie Ofertowym.
Osoby działające w imieniu Spółki:
Jakub Czarzasty

-

Prezes Zarządu

Sławomir Bielec

-

Członek Zarządu

Sposób reprezentacji Spółki Mediraty sp. z o.o.:
Spółkę reprezentować może każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.

Oświadczenie osób działających w imieniu Spółki
Działając w imieniu Mediraty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczamy, że
zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki
stan, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze
stanem faktycznym i że w Dokumencie Ofertowym nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na jego znaczenie.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jakub
Czarzasty
Data:
2021.09.21 13:24:20 CEST
____________________________

Jakub Czarzasty - Prezes Zarządu

Sławomir
Bielec
___________________________

Elektronicznie
podpisany przez
Sławomir Bielec
Data: 2021.09.21
13:18:08 +02'00'

Sławomir Bielec – Członek Zarządu

Warszawa, dnia 21 września 2021 roku

str. 26

Dokument Ofertowy Mediraty sp. z o.o.
2. OŚWIADCZENIE PROSPER CAPITAL DOMU MAKLERSKIEGO S.A.
Nazwa (firma):
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Fax:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Warszawa, Polska
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa
(+48 22) 201 11 30
(+48 22) 201 11 29
biuro@pcdm.pl
www.pcdm.pl

Osobami działającymi w imieniu Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. są osoby fizyczne:
(i) Piotr Teleon
(ii) Adam Narczewski

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Sposób reprezentacji Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A.:
Współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie
z prokurentem lub jednego członka zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym
w granicach umocowania, za wyjątkiem pełnomocnika procesowego, który może działać
samodzielnie w granicach umocowania.

Oświadczenie osób działających w imieniu firmy inwestycyjnej
Działając w imieniu Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie,
oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by
zapewnić taki stan, informacje zawarte w punkcie 15 Dokumentu Ofertowego, za które
Prosper Capital Dom Maklerski S.A. ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne
i zgodne ze stanem faktycznym i że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego,
co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr
Teleon
Data: 2021.09.21 13:38:45 CEST

____________________________
Piotr Teleon - Prezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Adam Maciej Narczewski
Data: 2021.09.21 13:35:27 CEST

___________________________
Adam Narczewski – Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 21 września 2021 roku
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IV. DANE O EMISJI
Obligacje oferowane na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego są oferowane na
podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d
Rozporządzenia Prospektowego oraz w oparciu o art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie
z art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości Dokument
Ofertowy. Treść Dokumentu nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie Publicznej jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie.
Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, na okaziciela, zgodnie z art. 8 ust. 1
Ustawy o obligacjach nie mającym formy dokumentu, na podstawie którego Emitent stwierdza, że
jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia
pieniężnego polegającego na zapłacie wartości nominalnej Obligacji i odsetek na zasadach
i w terminach określonych w pkt. 3 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu.
Na podstawie art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania
zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z Obligacji prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują
osobom wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z Obligacji. Po rejestracji Obligacji
w Depozycie płatności kwot z tytułu posiadania Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem
KDPW na rachunki inwestycyjne Obligatariuszy, na których zostały zdeponowane posiadane
Obligacje. W przypadku gdy Inwestor nie złożył dyspozycji deponowania Obligacji na swoim
indywidulanym rachunku papierów wartościowych, wypłata świadczeń będzie dokonywana na
jego rachunek bankowy wskazany w treści Formularza Zapisu.
Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Spółki w wykonaniu
przepisów Ustawy o obligacjach będą przekazywane, zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o obligacjach,
w postaci drukowanej, do Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO.
Po dokonaniu przydziału Obligacji Prosper Capital Dom Maklerski S.A. utworzy Ewidencję
Obligacji.
1. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI EMITOWANYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ
CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ
DODATKOWYCH

Przedmiotem Oferty Obligacji Serii AH jest do 4.200 (słownie: cztery tysiące dwieście) sztuk
Obligacji na okaziciela Serii AH każda, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych)
każda.
Wartość nominalna jednej Obligacji:

1.000,00 zł

Łączna wartość nominalna Obligacji:

4.200.000,00 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji:

1.000,00 zł

Łączna cena emisyjna Obligacji:

4.200.000,00 zł

Oferta Obligacji nie jest podzielona na transze.
Obligacje Serii AH nie inkorporują żadnych uprzywilejowań.
Obligacje Serii AH będą zabezpieczone.
Zbywalność Obligacji Serii AH nie jest ograniczona.
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Poza świadczeniami polegającymi na wypłacie Odsetek oraz wypłacie wartości nominalnej
Obligacji przedstawionych do wykupu, z Obligacjami Serii AH nie są związane żadne dodatkowe
świadczenia.
2. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o obligacjach oraz uchwała nr 21/2021 Zarządu
Spółki z dnia 21 września 2021 r. w sprawie emisji Obligacji Serii AH.
Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji obligacji
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Obligacji jest Zarząd Spółki.
Daty i formy podjęcia decyzji o emisji obligacji, z przytoczeniem jej treści
Obligacje Serii AH emitowane są na podstawie uchwały nr 21/2021 Zarządu Spółki z dnia 21
września 2021 r. w sprawie emisji Obligacji Serii AH.
Uchwała nr 21/2021 Zarządu Emitenta z dnia 21 września 2021 roku w sprawie emisji obligacji
Serii AH stanowi Załącznik 3 niniejszego Dokumentu.
3. WSKAZANIE WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW Z OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Obligacje uprawniają do następujących świadczeń:
(i)

świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty Odsetek na warunkach
podanych poniżej,

(ii)

świadczenia pieniężnego polegającego na wykupie Obligacji – zapłacie kwoty
odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji na warunkach i w terminach
określonych poniżej, albo świadczenia pieniężnego polegającego na wcześniejszym
wykupie Obligacji na warunkach i terminach określonych poniżej.

Zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach Obligacje podlegają zarejestrowaniu w Depozycie papierów
wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Na podstawie art. 3 ust. 21
Ustawy o Obrocie Depozyt papierów wartościowych prowadzony jest przez KDPW.
W myśl art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w
Ewidencji osób uprawnionych z Obligacji prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom
wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z Obligacji.
Po dokonaniu przydziału Obligacji Prosper Capital Dom Maklerski S.A. utworzy Ewidencję
Obligacji i będzie ją prowadził do czasu rejestracji Obligacji w Depozycie.
Po rejestracji Obligacji w Depozycie świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty Odsetek i wykupu
Obligacji będą realizowane przez Emitenta za pośrednictwem KDPW zgodnie z Regulaminem
KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Wypłata świadczeń zostanie dokonana za
pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy,
poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych
Obligatariusza.
W przypadku gdy Inwestor nie złożył dyspozycji deponowania Obligacji na swoim
indywidulanym rachunku papierów wartościowych, wypłata świadczeń będzie dokonywana na
jego rachunek bankowy wskazany w treści Formularza Zapisu. Wypłata świadczeń nastąpi przez
dom maklerski prowadzący, na podstawie zawartej z Emitentem umowy, zbiorczy rachunek
papierów wartościowych, gdzie zapisane będą Obligacje Inwestorów, którzy nie złożyli dyspozycji
deponowania Obligacji. W przypadku zmiany rachunku bankowego Obligatariusza musi on
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poinformować o tej zmianie w sposób odpowiadający zasadom stosowanym przez dom maklerski
prowadzący zbiorczy rachunek papierów wartościowych.
Uprawnionymi do świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek za dany Okres Odsetkowy będą ci
Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje w dniu ustalenia praw do Odsetek za ten Okres
Odsetkowy, a uprawnionymi do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji będą ci Obligatariusze,
którzy będą posiadali Obligacje w dniu ustalenia praw do Odsetek za ostatni Okres Odsetkowy.
Dzień ustalenia praw do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek
albo wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta przypadać będzie na 6 (sześć) Dni
Roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.
Dzień ustalenia praw do otrzymania przez Obligatariusza świadczenia z tytułu wykupu Obligacji
przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem ostatniego Okresu
Odsetkowego.
Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą płatne w dniu będącym co do zasady jednocześnie
ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego. Jeżeli jednak ostatni dzień danego Okresu
Odsetkowego przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, dniem wypłaty Odsetek będzie
kolejny Dzień Roboczy przypadający po ostatnim dniu Okresu Odsetkowego, przy czym
Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania dodatkowych odsetek, odszkodowań lub
jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji prawa z Obligacji nie mogą
być przenoszone.
W przypadku opóźnienia w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji z winy Emitenta,
Obligatariusze będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień
opóźnienia.
W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na
pełne pokrycie zobowiązań z Obligacji należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków
przekazanych proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności:
(i)

Odsetki z tytułu opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji;

(ii)

Odsetki;

(iii)

wartość nominalna.

W przypadkach niezaleznych od Emitenta, ktore uniemozliwią spełnienie swiadczen pienięznych
z Obligacji zgodnie z okreslonymi zasadami i w terminach, w szczegolnosci w przypadku zmian
przepisow stosownych ustaw lub w przypadku, w ktorym ustanowione zostaną dodatkowe dni
wolne od pracy, Emitent ustali inne dni ustalenia praw do świadczeń z Obligacji w taki sposób,
aby nowe terminy były w jak największym stopniu zbliżone do terminów, które ulegną zmianie.
Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym
przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.
Wszelkie świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji będą wypłacane przez Emitenta w złotych
polskich.
Z Obligacjami nie są związane żadne świadczenia niepieniężne.
Zbywalność Obligacji jest nieograniczona.
Za zobowiązania wynikające z Obligacji Spółka odpowiada całym swoim majątkiem.
Termin przedawnienia roszczeń z tytułu Obligacji wynosi 10 (dziesięć) lat.
Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem
w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na
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żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu
obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni.
Stosownie do art. 74 ust. 3 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowił zabezpieczeń
w terminach wskazanych w pkt. 7 Warunków Emisji Obligacje podlegają, na żądanie
Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.
Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o obligacjach w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają
natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień
Wykupu.
Obligatariusz ma prawo do żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części posiadanych
przez siebie Obligacji, a Emitent zobowiązany jest dokonać wcześniejszego wykupu tych Obligacji
także w innych przypadkach wskazanych w pkt. 8 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu.
Spółka może nabywać Obligacje własne jedynie w celu ich umorzenia. Spółka nie może nabywać
własnych Obligacji po upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań z Obligacji
określonych w Dokumencie. Spółka będąca w zwłoce z realizacją zobowiązań z Obligacji nie może
nabywać własnych Obligacji.
3.1. Wysokość oprocentowania

Obligacje Serii AH oprocentowane są według stałej stopy procentowej „r” (w stosunku rocznym)
wynoszącej 6,4%.
Kupon odsetkowy „O” za dany Okres Odsetkowy rozpoczynający się w dniu „dp”, a kończący się
w dniu „dk” obliczany jest według wzoru:
O = 1.000 zł * r * D / 365 [zł]
gdzie:
1.000 zł - wartość nominalna 1 (jednej) Obligacji,
O - odsetki od Obligacji należne za dany Okres Odsetkowy (kupon odsetkowy),
r - stopa procentowa Obligacji,
D = dk+1-dp - liczba dni w danym Okresie Odsetkowym.
Wysokość odsetek będzie obliczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym
i przy założeniu 365 dni w roku.
3.2. Terminy, od którego należy się oprocentowanie

Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy.
Emitent będzie świadczył Odsetki za okres od dnia utworzenia Ewidencji Obligacji Serii AH do
ostatniego dnia ostatniego Okresu Odsetkowego, przypadającego na dzień 29 września 2023
roku, które to świadczenia będą należne i wypłacane posiadaczom Obligacji za każdy z Okresów
Odsetkowych. Wyjątkiem od powyższej zasady będzie sytuacja w której Emitent dokona
wcześniejszego wykupu Obligacji, wówczas Odsetki będą świadczone i należne do Dnia
Wcześniejszego Wykupu.
3.3. Terminy ustalania praw do oprocentowania

Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek i
wykupu Obligacji przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem każdego
Okresu Odsetkowego, Dniem Wykupu lub wcześniejszym wykupem Obligacji.
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3.4. Terminy wypłaty oprocentowania

Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą płatne w „Dniu Wypłaty Odsetek” będącym co do zasady
jednocześnie ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego. Jeżeli jednak ostatni dzień danego
Okresu Odsetkowego przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, Dniem Wypłaty Odsetek
będzie kolejny Dzień Roboczy przypadający po ostatnim dniu Okresu Odsetkowego, przy czym
Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania dodatkowych odsetek, odszkodowań lub
jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu utworzenia Ewidencji osób uprawnionych
z Obligacji prowadzonej przez Agenta Emisji (łącznie z tym dniem) i kończy się 29 października
2021 r. (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu
po zakończeniu poprzedniego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem) i kończy w ostatnim
dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem).
Terminarz płatności Odsetek
Nr Okresu
Odsetkowego

Pierwszy
dzień Okresu
Odsetkowego

Ostatni dzień
Okresu
Odsetkowego oraz
Dzień Wypłaty
Odsetek

Dzień Ustalenia
Praw Do
Odsetek/Wykupu

1

Utworzenie Ewidencji

29 października 2021

21 października 2021

2

30 października 2021

29 listopada 2021

19 listopada 2021

3

30 listopada 2021

29 grudnia 2021

21 grudnia 2021

4

30 grudnia 2021

29 stycznia 2022

21 stycznia 2022

5

30 stycznia 2022

28 lutego 2022

18 lutego 2022

6

01 marca 2022

29 marca 2022

21 marca 2022

7

30 marca 2022

29 kwietnia 2022

21 kwietnia 2022

8

30 kwietnia 2022

29 maja 2022

20 maja 2022

9

30 maja 2022

29 czerwca 2022

21 czerwca 2022

10

30 czerwca 2022

29 lipca 2022

21 lipca 2022

11

30 lipca 2022

29 sierpnia 2022

19 sierpnia 2022

12

30 sierpnia 2022

29 września 2022

21 września 2022

13

30 września 2022

29 października 2022

21 października 2022

14

30 października 2022

29 listopada 2022

21 listopada 2022

15

30 listopada 2022

29 grudnia 2022

20 grudnia 2022

16

30 grudnia 2022

29 stycznia 2023

20 stycznia 2023

17

30 stycznia 2023

28 lutego 2023

20 lutego 2023

18

01 marca 2023

29 marca 2023

21 marca 2023

19

30 marca 2023

29 kwietnia 2023

21 kwietnia 2023

20

30 kwietnia 2023

29 maja 2023

19 maja 2023

21

30 maja 2023

29 czerwca 2023

21 czerwca 2023

22

30 czerwca 2023

29 lipca 2023

21 lipca 2023

23

30 lipca 2023

29 sierpnia 2023

21 sierpnia 2023

24

30 sierpnia 2023

29 września 2023

21 września 2023
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3.5. Terminy i zasady wykupu Obligacji

Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu – 29 września 2023 roku
poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego
Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji Serii AH, tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych) za każdą Obligację Serii AH, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres
Odsetkowy.
Dzień ustalenia praw do otrzymania przez Obligatariusza świadczenia z tytułu wykupu Obligacji
przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem ostatniego Okresu
Odsetkowego.
Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.
Emitent dokona wykupu Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych
prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. Za chwilę spełnienia świadczenia
pieniężnego z tytułu wykupu Obligacji przyjmuje się chwilę uznania rachunku pieniężnego
służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi
liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji powiększoną
o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.
W przypadku gdy Inwestor nie złożył dyspozycji deponowania Obligacji na swoim
indywidulanym rachunku papierów wartościowych, wykup będzie dokonany na jego rachunek
bankowy wskazany w treści Formularza Zapisu.
Warunki oraz terminy wcześniejszego wykupu zostały określone w pkt. 8 Rozdziału IV
niniejszego Dokumentu.
3.6. Zasady i sposób realizacji praw z papierów wartościowych, w tym wypłaty

świadczeń pieniężnych przez Emitenta
Płatności będą dokonywane w Dniu Wypłaty Odsetek, w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego
Wykupu. Jeżeli Dzień Wypłaty Odsetek lub Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu
przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, datą wypłaty Odsetek, kwoty wykupu Obligacji
lub kwoty Wcześniejszego Wykupu będzie kolejny Dzień Roboczy przypadający po Dniu Wypłaty
Odsetek, po Dniu Wykupu lub po Dniu Wcześniejszego Wykupu, przy czym Obligatariuszom nie
będzie przysługiwać prawo żądania odsetek, odszkodowań lub jakichkolwiek innych
dodatkowych płatności.
Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek,
wykupu Obligacji lub wcześniejszego wykupu Obligacji przypadać będzie na 6 (sześć) Dni
Roboczych przed ostatnim dniem każdego Okresu Odsetkowego lub Dniem Wykupu.
Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym
przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.
Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych.
Wszelkie płatności związane z wypłatą Odsetek oraz wykupem Obligacji dokonywane są bez
jakiejkolwiek dyspozycji i oświadczeń ze strony Obligatariusza.
W przypadku zwłoki Emitenta w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji, Obligatariusze będą
uprawnieni do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na
pełne pokrycie zobowiązań z Obligacji należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków
przekazanych proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności:
(i)

Odsetki z tytułu opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji;
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(ii)
(iii)

Odsetki;
wartość nominalna.

3.7. Podmioty uczestniczące w realizacji praw z papierów wartościowych oraz zakres

ich odpowiedzialności wobec nabywców i Emitenta oraz wskazanie waluty, w jakiej
świadczenia te będą wypłacane
Wszelkie świadczenia będą wypłacane w złotych (PLN).
W realizacji praw z Obligacji będą uczestniczyć w szczególności następujące podmioty:
Emitent – podmiot emitujący Obligacje oraz zobowiązany do spełnienia świadczeń wynikających
z Obligacji;
Agent Płatniczy – podmiot odpowiedzialny za ustalenie wysokości świadczeń z Obligacji oraz za
obsługę świadczeń związanych z Obligacjami;
Agent Emisji – podmiot odpowiedzialny za weryfikację poprawności emisji, utworzenie Ewidencji
Obligacji i ich rejestrację Obligacji w KDPW;
KDPW – podmiot prowadzący Depozyt Obligacji oraz dokonujący rozliczeń uprawnionych
z Obligacji;
Sponsor Emisji – podmiot prowadzący rejestr Obligatariuszy, którzy nie wskazali rachunku, na
którym Obligacje mają zostać zapisane.
3.8. Przekazanie środków z Oferty do Emitenta

Środki pieniężne pozyskane z emisji Obligacji zostaną przekazane Emitentowi po utworzeniu
Ewidencji przez Agenta Emisji.
4. OKREŚLENIE RODZAJU, ZAKRESU, FORMY I PRZEDMIOTU ZABEZPIECZEŃ
Na Dzień Przydziału Obligacje Serii AH nie będą zabezpieczone. Zabezpieczenia Obligacji zostaną
ustanowione w przyszłości w terminach i na warunkach określonych poniżej.
Przed rozpoczęciem Oferty Obligacji została zawarta pomiędzy Emitentem i Administratorem
Zabezpieczeń umowa administrowania zabezpieczeniami, na mocy których Emitent ustanowił
administratora zabezpieczeń w rozumieniu przepisu art. 29 Ustawy o obligacjach, dla pozostałych
zabezpieczeń i tym samym upoważnił Administratora Zabezpieczeń do wykonywania względem
takich zabezpieczeń praw i obowiązków wierzyciela we własnym imieniu, lecz na rachunek
Obligatariuszy, a Administrator Zabezpieczeń zgodził się na ustanowienie go administratorem
zabezpieczeń dla takich zabezpieczeń.
Obligacje wyemitowane zgodnie z Uchwałą Emisyjną, Warunkami Emisji oraz Ustawą
o obligacjach będą miały status obligacji zabezpieczonych, przy czym Przydział Obligacji nastąpi
przed ustanowieniem wszystkich zabezpieczeń. Obligacje będą zabezpieczone: zastawem
rejestrowym na zbiorze wierzytelności, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji Emitenta,
poręczeniem udzielonym przez Medical Finance Group S.A. oraz oświadczeniem o poddaniu się
egzekucji Emitenta, Medical Finance Group S.A., na zasadach i w terminach wskazanych poniżej.
4.1. Poręczenie
4.1.1. Poręczenie udzielone przez Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Lechickiej 23A, 02-156 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000422868, NIP: 524-271-14-63, REGON:
142446622, z kapitałem zakładowym w wysokości 600.190,00 zł opłaconym
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

w całości („MFG”, „Poręczyciel"), w celu wykonania przez Emitenta zobowiązań
Emitenta wynikających z Obligacji, na wypadek gdyby Emitent nie wykonał
zobowiązania, udzielone na podstawie Umowy Poręczenia („Poręczenie”), przy
czym:
Poręczenie zostanie udzielone:
(a) na okres do dnia 31 grudnia 2027 r.,
(b) do kwoty stanowiącej 150% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji,
Zaspokojenie z Poręczenia następuje poprzez dobrowolne spełnienie
świadczenia przez poręczyciela lub według przepisów o sądowym postępowaniu
egzekucyjnym,
W wykonaniu Umowy Poręczenia, MFG złoży oświadczenie o poddaniu się
egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego
wprost z aktu notarialnego, do kwoty stanowiącej 150% wartości nominalnej
wyemitowanych Obligacji, przy czym z wnioskiem o nadanie klauzuli
wykonalności Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić do 31 grudnia
2027 r.
Umowa Poręczenia zostanie zawarta w terminie 2 tygodni od Dnia Przydziału.

4.2. Zastaw Rejestrowy
4.2.1. Emitent zobowiązuje się, iż w terminie do 90 dni od Dnia Przydziału na podstawie

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

Umowy Zastawu, zostanie ustanowiony (wpisany do rejestru zastawów) zastaw
rejestrowy na Przedmiocie Zastawu („Zastaw Rejestrowy”),
Umowa zastawu zostanie zawarta w terminie 2 tygodni od Dnia Przydziału,
Emitent zobowiązuje się spowodować, iż Zastaw Rejestrowy zostanie
ustanowiony (wpisany do rejestru zastawów):
(a) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 120% wartości Oferty,
(b) z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia,
Zaspokojenie z Przedmiotu Zastawu będzie mogło nastąpić:
(a) w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, o który mowa w art. 21
Ustawy o Zastawie Rejestrowym,
(b) poprzez jego przejecie na własność, o którym mowa w art. 22 Ustawy
o Zastawie Rejestrowym,
(c) poprzez sprzedaż Przedmiotu Zastawu w drodze przetargu publicznego,
o którym mowa w art. 24 Ustawy o Zastawie Rejestrowym;

4.2.5. Wycena i wartość Przedmiotu Zastawu
(a) wycena Przedmiotu Zastawu została sporządzona przez TSP Wyceny sp. z o.o.
którego wybór jest uzasadniony okolicznością, iż spełnia wymogi określone w art.
30 ust. 1 Ustawy o obligacjach, tj. posiada doświadczenie i kwalifikacje
zapewniające rzetelność wycen, zachowuje bezstronność i niezależność wobec
Emitenta.
(b) zgodnie z wyceną Przedmiotu Zastawu, o której mowa w punkcie (a), wartość
Przedmiotu Zastawu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiła nie mniej niż 45.498
tys. złotych.
4.2.6. Administrator Zastawu
(a) Na podstawie Umowy Administratora obowiązki Administratora Zastawu
zostały powierzone adw. Kamilowi Cholewińskiemu prowadzącemu działalność
gospodarczą pod nazwą Adwokat Kamil Cholewiński Kancelaria Adwokacka,
z siedzibą przy ul. Grójeckiej 43/1a, 02-031 Warszawa, NIP: 5242486546, REGON:
382657089.
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(b) Administrator Zastawu nie może zostać zmieniony lub odwołany
z powierzonej mu funkcji bez zgody wszystkich Obligatariuszy, wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4.2.7.

Administrator Zabezpieczeń
(a) Na podstawie Umowy Administratora obowiązki Administratora Zabezpieczeń
zostały powierzone adw. Kamilowi Cholewińskiemu prowadzącemu działalność
gospodarczą pod nazwą Adwokat Kamil Cholewiński Kancelaria Adwokacka,
z siedzibą przy ul. Grójeckiej 43/1a, 02-031 Warszawa, NIP: 5242486546, REGON:
382657089.
(b) Administrator Zabezpieczeń nie może zostać zmieniony lub odwołany
z powierzonej mu funkcji bez zgody wszystkich Obligatariuszy, wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Emitent złoży w terminie 14 Dni Roboczych od Dnia Przydziału na rzecz Administratora
Zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy, oświadczenie
w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu
postępowania cywilnego, co do zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji,
w szczególności należności z tytułu wykupu Obligacji, zapłaty Odsetek od Obligacji oraz wszelkich
kosztów i wydatków poniesionych w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta
zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań
z Obligacji, o treści zaakceptowanej przez Administratora Zabezpieczeń, do kwoty stanowiącej
150% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji, a Administrator Zabezpieczeń będzie
uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi w terminie do
dnia 31 grudnia 2027r.
MFG złoży w terminie 14 Dni Roboczych od Dnia Przydziału na rzecz Administratora
Zabezpieczeń działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy, oświadczenie w
formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu
postępowania cywilnego, co do zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji,
w szczególności należności z tytułu wykupu Obligacji, zapłaty Odsetek od Obligacji oraz wszelkich
kosztów i wydatków poniesionych w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta
zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań
z Obligacji, o treści zaakceptowanej przez Administratora Zabezpieczeń, do kwoty stanowiącej
150% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji, a Administrator Zabezpieczeń będzie
uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi w terminie do
dnia 31 grudnia 2027 r.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowi zabezpieczeń
w terminach wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza,
natychmiastowemu wykupowi.
4A. INFORMACJE O PODMIOTACH UDZIELAJĄCYCH ZABEZPIECZENIA
W ramach Oferty Obligacji, Emitent będzie podmiotem udzielającym zabezpieczeń w postaci
Zastawu Rejestrowego oraz Oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji, o których mowa
powyżej w punkcie 4 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu.
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W związku z tym, wszelkie niezbędne informacje o Emitencie, jako podmiocie udzielającym tych
zabezpieczeń, zostały zamieszczone w Rozdziale 5 Dokumentu, a także stanowią załączniki do
Dokumentu Ofertowego.
W ramach emisji Obligacji podmiotem udzielającym zabezpieczenia w postaci poręczenia będzie
także MFG („Poręczyciel”). MFG złoży również oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o czym
mowa w punkcie 4 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu.
W związku z tym, informacje o Poręczycielu, jako podmiocie udzielającym zabezpieczenie w
formie poręczenia, zostały zamieszczone poniżej, a także stanowią załączniki do Dokumentu.
Poręczyciel:

Medical Finance Group Spółka Akcyjna

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Rzeczpospolita Polska

Siedziba i adres:

ul. Lechicka 23A, 02-156 Warszawa

PKD (przeważający
rodzaj działalności

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki, są pozostałe formy
udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).

gospodarczej)

Przedmiot działalności
Poręczyciela

Data rozpoczęcia
działalności
gospodarczej
Poręczyciela

Przedmiotem działalności Poręczyciela zgodnie z §5 statutu jest: handel
hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów
samochodowych; handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego
pojazdami samochodowymi; działalność związana z oprogramowaniem i
doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; działalność
usługowa w zakresie informacji; pozostałe pośrednictwo pieniężne; leasing
finansowy; pozostałe formy udzielania kredytów; pozostała finansowa
działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; pozostała działalność wspomagająca
usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
działalność agentów brokerów ubezpieczeniowych; pozostała działalność
wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; kupno i sprzedaż
nieruchomości na własny rachunek; pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; reklama, badanie rynku
i opinii publicznej; działalność świadczona przez agencje inkasa i biura
kredytowe; edukacja; działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
sprzedaż
detaliczna
wyrobów
farmaceutycznych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach; sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych,
włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
działalność szpitali; praktyka lekarska ogólna; praktyka lekarska
specjalistyczna; praktyka lekarska dentystyczna; pozostała działalność
w zakresie opieki zdrowotnej.
Spółka została zarejestrowana w jej obecnej formie prawnej – spółki akcyjnej,
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 1 czerwca 2012 r.
Spółka została zarejestrowana, jako LLOYD NIERUCHOMOŚCI I FINANSE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(KRS: 0000357968), przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 czerwca
2010 r. W dniu 18 kwietnia 2011 r. wpisana została do rejestru zmiana firmy
spółki z LLOYD NIERUCHOMOŚCI I FINANSE sp. z o.o. na Ratalnie.com sp. z o.o.
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Natomiast w dniu 23 października 2014 r. nastąpiła zmiana firmy spółki
na Medical Finance Group S.A.
REGON:

142446622

NIP:

5242711463

KRS:

0000422868

Strona internetowa:

http:// mfgsa.pl ; http:// mediraty.pl

E-mail:

biuro@mfgsa.pl; pok@mediraty.pl

Numer telefonu / faxu:

+48 22 266 83 70 / +48 22 266 83 71

Wskazanie czasu

Zgodnie z §4 statutu, czas trwania Poręczyciela jest nieograniczony.

trwania Poręczyciela

Aktualny tekst statutu Poręczyciela stanowią Załącznik 2.2. do Dokumentu.

Wskazanie przepisów
prawa, na podstawie
których został

Poręczyciel został utworzony i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek
Handlowych i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak
również statutu oraz innych regulacji wewnętrznych.

utworzony Poręczyciel
Wskazanie sądu, który
wydał postanowienie o
wpisie do właściwego
rejestru

Krótki opis historii
Poręczyciela

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Odpis z właściwego dla Poręczyciela rejestru stanowi Załącznik 1.2. do
Dokumentu.
Działalność prowadzona przez Poręczyciela
jakichkolwiek licencji, koncesji, czy zezwoleń.

nie wymaga

uzyskania

Poręczyciel został zarejestrowany w obecnej formie prawnej – spółki akcyjnej,
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 1 czerwca 2012 r., pod
numerem KRS: 0000422868. Dnia 1 czerwca 2012 r. nastąpił wpis do rejestru
przekształcenia spółki Ratalnie.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(KRS: 0000357968) (poprzednik prawny – spółka przekształcana) w spółkę
akcyjną. Założycielami Poręczyciela byli wspólnicy spółki Ratalnie.com spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisani do księgi udziałów w dniu podjęcia
uchwały o przekształceniu w spółkę akcyjną. Przekształcenie dokonane
zostało na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Ratalnie.com spółka z ograniczoną odpowiedzią z dnia 8 maja 2012 r.
(repertorium A nr 8162/2012).
Poręczyciel został zarejestrowany, jako LLOYD NIERUCHOMOŚCI I FINANSE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS:
0000357968), przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 czerwca 2010
r. W dniu 18 kwietnia 2011 r. wpisana została do rejestru zmiana firmy spółki
z LLOYD NIERUCHOMOŚCI I FINANSE sp. z o.o. na Ratalnie.com sp. z o.o.
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Natomiast w dniu 23 października 2014 r. nastąpiła zmiana firmy spółki na
Medical Finance Group S.A.
W 2019 roku MFG dokonała przebudowy biznesu. W lipcu 2019 roku
zaprzestała udzielania pożyczek z linii MediRaty i działalność związaną z tym
produktem została przeniesiona do spółki córki, Mediraty sp. z o.o.
Ograniczono udzielanie pożyczek w zakresie produktu MediLine. Od tamtego
momentu MFG stała się spółką holdingową, sprawującą funkcję zarządczą w
grupie kapitałowej.
1) Na dzień 31-12-2020, kapitał własny wynosi 43.586.289,34 PLN, na
dzień 30-06-2021, kapitał własny wynosi 36.936.676,95 PLN, na
wysokość kapitału własnego składają się następujące pozycje:

Rodzaj kapitału
Kapitał własny, w tym:

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2020 [PLN]

30.06.2021 [PLN]

43 586 289,34

36 936 676,95

Kapitał podstawowy

689 389,00

689 389,00

Kapitał zapasowy

19 494 416,30

19 494 416,30

Kapitał

40 184 500,29

40 184 500,29

-10 182 194,68

-18 032 763,57

-6 599 821,57

-5 398 865,07

z

aktualizacji

wyceny
Zysk

(strata)

z

lat

ubiegłych
Określenie rodzajów i

Zysk (strata) netto

wartości kapitałów
(funduszy) własnych

2) Na dzień 31-12-2020, skonsolidowane kapitały własne Poręczyciela

Poręczyciela

wyniosły 48.616.188,40 PLN, natomiast na dzień 30-06-2021,
skonsolidowane kapitały własne wyniosły 43.897.473,49 PLN, na
wysokość kapitału własnego składają się następujące pozycje:

Rodzaj kapitału
Kapitał własny, w tym:

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2020 [PLN]

30.06.2021 [PLN]

48 616 188,40

43 897 473,49

Kapitał podstawowy

689 389,00

689 389,00

Kapitał zapasowy

19 494 416,30

21 706 430,18

Kapitał

40 184 500,29

40 184 500,29

-7 758 125,03

-15 315 268,40

-3 993 992,16

-3 367 577,58

z

aktualizacji

wyceny
Zysk

(strata)

z

lat

ubiegłych
Zysk (strata) netto
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Dane finansowe, w tym kapitały własne na dzień 31.12.2020 roku oraz na
dzień 30.06.2021 roku nie były badane ani weryfikowane przez biegłego
rewidenta.
Informacje o
nieopłaconej części

Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

kapitału zakładowego
1) Na dzień 31-12-2020, zobowiązania wynosiły 61.672.552,35 PLN, na
dzień 30-06-2021, zobowiązania wynosiły 63.359.407,87 PLN, na
wysokość kapitału własnego składają się następujące pozycje:
Stan na dzień
31.12.2020
[PLN]

Rodzaj zobowiązań

Zobowiązania
zobowiązania

i

rezerwy

na

Stan na dzień
30.06.2021
[PLN]

61 672 552,35

63 359 407, 87

I. Rezerwy na zobowiązania

10 017 315,85

10 017 315,85

II. Zobowiązania długoterminowe

17 781 789,41

45 508 434,55

III. Zobowiązania krótkoterminowe

33 663 447,09

7 623 657,47

IV. Rozliczenia międzyokresowe

210 000,00

210 000,00

2) Na dzień 31-12-2020, skonsolidowane zobowiązania Poręczyciela
Zobowiązania
Poręczyciela

wynosi 79.502.350,60 PLN, natomiast na dzień 30-06-2021,
skonsolidowany kapitał własny wynosi 43.897.473,49 PLN, na
wysokość kapitału własnego składają się następujące pozycje:
Stan na dzień
31.12.2020
[PLN]

Rodzaj zobowiązań

Zobowiązania
zobowiązania

i

rezerwy

na

Stan na dzień
30.06.2021
[PLN]

79 502 350,60

90 323 043,51

I. Rezerwy na zobowiązania

591 321,85

1 080 544,85

II. Zobowiązania długoterminowe

58 679 850,78

70 846 115,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe

20 021 177,97

18 186 383,66

IV. Rozliczenia międzyokresowe

210 000,00

210 000,00

Dane finansowe, w tym zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień
30.06.2021 roku nie były badane ani weryfikowane przez biegłego rewidenta.
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Informacje o
wszczętych wobec
Poręczyciela
postępowaniach:
upadłościowym,
układowym,

Wobec Poręczyciela nie toczy się postępowanie upadłościowe, układowe,
ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne, którego wynik ma lub
może mieć istotne znaczenie dla działalności Poręczyciela.

ugodowym,
arbitrażowym,
egzekucyjnym lub
likwidacyjnym
Informację o
wszystkich innych
postępowaniach przed

Wobec Poręczyciela:

organami administracji

• nie toczą się, ani nie toczyły się w okresie ostatnich 12 miesięcy, przed
organami administracji publicznej żadne postępowania, które mogły mieć lub
miały w niedawnej przeszłości albo też mogą mieć istotny wpływ na sytuację
finansową Poręczyciela.

publicznej,
postępowaniach
sądowych lub
arbitrażowych, w tym
o postępowaniach w
toku, za okres
obejmujący co
najmniej ostatnie 12
miesięcy, lub takich,
które mogą wystąpić

• nie toczą się, ani nie toczyły się w okresie ostatnich 12 miesięcy, żadne
postępowania sądowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości
albo też mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Poręczyciela.
• nie toczą się, ani nie toczyły się w okresie ostatnich 12 miesięcy, żadne
postępowania arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej
przeszłości albo też mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową
Poręczyciela.
W opinii Poręczyciela nie powinny wystąpić żadne tego typu postępowania,
które to postępowania mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową
Poręczyciela.

według wiedzy
Poręczyciela
Poręczyciel nie sporządza prognozy wyników finansowych.
Informacje w
przypadku
sporządzenia prognozy
wyników finansowych
Poręczyciela
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Akcjonariusze posiadający więcej niż 10% akcji Poręczyciela:
Wartość

Udział

nominalna

procentowy

posiadanych

akcji w kapitale

akcji

zakładowym

1 339 895

267 979

44,65%

Limited

367 105

73 421

12,23%

Pozostali

1 293 950

258 790

43,12%

3 000 950

600 190

100%

Liczba

Nazwa
akcjonariusza
Struktura akcjonariatu
Poręczyciela

MFG CEE

posiadanych
akcji

Gustford
Holdings

Suma

W 2019 roku MFG dokonała przebudowy biznesu. W lipcu 2019 roku
zaprzestała udzielania pożyczek z linii MediRaty i działalność związaną z tym
produktem została przeniesiona do spółki córki - Mediraty sp. z o.o.
Ograniczono udzielanie pożyczek w zakresie produktu MediLine. Od tamtego
momentu MFG stała się spółką holdingową, sprawującą funkcję zarządczą w
grupie kapitałowej. Spółka nadal posiada portfele pożyczek z linii MediLine i
MediRaty, które do lipca 2019 roku zostały udzielone i pożyczki te stanowią
główne źródło przepływów generowanych przez spółkę. Jako grupa
kapitałowa MFG umocniła pozycję na rynku medical consumer finance i widzi
dalsze możliwości rozwoju w tym zakresie poprzez działalność prowadzoną
przez spółkę zależną.
W związku z powyższym działalność MFG należy rozpatrywać poprzez
realizację działalności prowadzonej przez spółkę zależną – Mediraty sp. z o.o.
Podstawowe
informacje o

WYKAZ

działalności

ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE LUB 20% W OGÓLNEJ LICZBIE

gospodarczej

GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PORĘCZYCIELA

Poręczyciela

PODMIOTÓW,

Nazwa

W

KTÓRYCH

Procent posiadanych
udziałów

SPÓŁKA

Stopień

POSIADA

udziału

w

zarządzaniu

Mediraty Sp. z o.o.
ul. Lechicka 23a,

100%

100%

02-156 Warszawa
Spółka nie prowadzi działalności regulowanej. Zgodnie jednak z przepisami
Ustawy o Kredycie Konsumenckim, Poręczyciel wpisany jest do Rejestru
Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez KNF (numer wpisu:
RIP000035).
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Dane finansowe
Poręczyciela

Dane finansowe (bilans oraz rachunek i zysków i strat) Poręczyciela
umieszczone zostały w punkcie 5 oraz 6 Rozdziału V niniejszego Dokumentu.
Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem
Zarząd MFG ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad
zarządzaniem ryzykiem przez spółkę, w tym identyfikację i analizę ryzyk, na
które spółka jest narażona, określenie odpowiednich ich limitów i kontroli, jak
też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do limitów. Zasady i
procedury zarządzania ryzykiem podlegają regularnym przeglądom w celu
uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności spółki.
Pomimo powyższego należy zauważyć, że działalność MFG narażona jest na
następujące rodzaje ryzyka:
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez spółkę straty finansowej w
sytuacji, kiedy strona instrumentu finansowego nie spełnia obowiązków
wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z
dłużnymi instrumentami finansowymi. Celem zarządzania ryzykiem jest
utrzymywanie stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i wartości

Wskazanie czynników
ryzyka, które mogą
mieć wpływ na
zdolność Poręczyciela

portfela wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek oraz innych inwestycji
w dłużne instrumenty finansowe, dzięki polityce ustalania limitów
kredytowych dla stron umowy.
Ryzyko płynności
Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez
spółkę obowiązków związanych ze zobowiązaniami finansowymi.
Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, takich jak kursy
walutowe, stopy procentowe, ceny instrumentów kapitałowych będą wpływać
na wyniki spółki lub na wartość posiadanych instrumentów finansowych.
Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie
stopnia narażenia spółki na ryzyko rynkowe w granicach przyjętych
parametrów, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji stopu zwrotu z
inwestycji.
Ryzyko związane z działalnością spółki zależnej
MFG jest 100% udziałowcem w Emitencie, samo MFG nie prowadzi
działalności w postaci udzielania pożyczek, a jedynie zarządza spółką zależną,
dlatego ewentualne czynniki ryzyka działalności MFG należy rozpatrywać pod
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kontem ryzyk działalności Emitenta. Czynniki ryzyka dotyczące działalności
Emitenta zostały szeroko opisane w Rozdziale II Dokumentu.
Wskazanie osób
odpowiedzialnych za
informacje o
Poręczycielu
Wskazanie miejsca
udostępnienia umowy
Emitenta z podmiotem
udzielającym
zabezpieczenia

Jakub Czarzasty - Prezes Zarządu MFG
Sławomir Bielec – Członek Zarządu MFG
Umowy dotyczące udzielonych przez Poręczyciela zabezpieczeń, będą
udostępniane do wglądu w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia ich
podpisania w siedzibie Administratora Zabezpieczeń, pod adresem: ul.
Grójeckiej 43/1a, 02-031 Warszawa, w godz. 9-17.

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje o Poręczycielu
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach Dokumentu, za które jesteśmy
odpowiedzialni, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie,
w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jakub
Czarzasty
Data: 2021.09.21 13:25:07 CEST
Jakub Czarzasty - Prezes Zarządu MFG

Sławomir
Bielec

Elektronicznie podpisany
przez Sławomir Bielec
Data: 2021.09.21 13:19:07
+02'00'

Sławomir Bielec – Członek Zarządu MFG

5. OKREŚLENIE INNYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z EMITOWANYCH LUB SPRZEDAWANYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH

Z Obligacji nie wynikają inne prawa poza wskazanymi w pkt 3 i 8 w Rozdziale IV niniejszego
Dokumentu.
6. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE ZABEZPIECZEŃ, USTANOWIONYCH W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI
Umowa Emitenta z podmiotem pełniącym funkcję Administratora Zabezpieczeń została zawarta
przed rozpoczęciem Oferty, stanowi Załącznik 6 do niniejszego Dokumentu.
Funkcję Administratora Zabezpieczeń pełni adw. Kamil Cholewiński prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Adwokat Kamil Cholewiński Kancelaria Adwokacka, z siedzibą przy ul.
Grójeckiej 43/1a, 02-031 Warszawa, NIP: 5242486546, REGON: 382657089, działający jako
administrator zabezpieczeń w rozumieniu Ustawy o obligacjach, który będzie działał w imieniu
własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy Serii AH.
Emitent nie może dokonać zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Zabezpieczeń bez
uzyskiwania zgody Zgromadzenia Obligatariuszy.
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7. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PIERWSZEŃSTWIE W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH PRZED INNYMI ZOBOWIĄZANIAMI EMITENTA

Z Obligacji nie wynikają uprawnienia do pierwszeństwa w spłacie przed innymi zobowiązaniami
Emitenta.
8. INFORMACJE O WARUNKACH I SYTUACJACH, W KTÓRYCH EMITENT MA PRAWO ALBO JEST ZOBOWIĄZANY
DO WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, JAK RÓWNIEŻ INFORMACJE O SYTUACJACH
I WARUNKACH, PO SPEŁNIENIU KTÓRYCH POSIADACZ PAPIERU WARTOŚCIOWEGO UZYSKA PRAWO DO
WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU PAPIERU WARTOŚCIOWEGO PRZEZ EMITENTA

Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu Obligacji w terminach określonych w pkt 8.3.
poniżej.
Emitent jest zobowiązany do wcześniejszego wykupu Obligacji, a Obligatariusz uzyskuje prawo
do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku: (i) gdy Obligacje podlegają natychmiastowemu
wykupowi z mocy Ustawy o obligacjach w sytuacjach i na warunkach wskazanych w pkt 8.1.
poniżej. (ii) żądania wcześniejszego wykupu złożonego przez Obligatariusza, w sytuacjach oraz
na warunkach określonych w pkt 8.2. poniżej.
8.1 Wcześniejszy wykup Obligacji z mocy ustawy
Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o obligacjach w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają
natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień
Wykupu.
Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o obligacjach, w przypadku połączenia Emitenta z innym
podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają
natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu
Obligacji, zgodnie z Ustawą o obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania.
Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wykupowi w powyższych przypadkach,
równa będzie:
(i)

wartości nominalnej jednej Obligacji oraz

(ii)

wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych do dnia, w którym kwota
środków z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji stała się wymagalna z mocy
prawa.

8.2 Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza
Obligatariusz ma prawo do żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części posiadanych
przez siebie Obligacji, a Emitent zobowiązany jest dokonać wcześniejszego wykupu tych Obligacji
tylko w przypadku i zasadach określonych w pkt 13 Warunków Emisji.
W myśl art. 74 ust. 3 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowił zabezpieczeń w terminach
wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza,
natychmiastowemu wykupowi.
Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem
w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na
żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu
obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3
(trzy) dni.
Zaleca się Obligatariuszom uprzedni kontakt z podmiotem prowadzącym rachunek papierów
wartościowych danego Obligatariusza, na którym zapisane będą Obligacje w celu ustalenia
właściwej procedury i szczegółów postępowania w zakresie składania żądania wcześniejszego
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wykupu, zwłaszcza w kwestii zablokowania możliwości przenoszenia własności Obligacji oraz
w celu wydania stosownego zaświadczenia potwierdzającego własność Obligacji.
Realizując żądania wcześniejszego wykupu Emitent oprócz wartości nominalnej Obligacji wypłaci
Odsetki naliczone do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem).
Warunki Emisji Obligacji zostały załączone do niniejszego Dokumentu i stanowią Załącznik 3.
8.3 Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta
Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji Serii AH na
żądanie własne polegające na wykupie Obligacji Serii AH w wyznaczonym przez Emitenta dniu
(„Dzień Wcześniejszego Wykupu”). Emitent zobowiązuje się do podania informacji o zgłoszeniu
żądania wcześniejszego wykupu Obligacji wraz ze wskazaniem Dnia Wcześniejszego Wykupu w
terminie nie krótszym niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu.
Informacja ta będzie przekazana na adres mailowy wskazany w Formularzu Zapisu.
Jeżeli Dzień Wcześniejszego Wykupu przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, Emitent ma
prawo do realizacji wcześniejszego wykupu (wykup Obligacji) w pierwszy przypadający po tym
dniu Dzień Roboczy. Wcześniejszy Wykup może zostać zrealizowany w odniesieniu do wszystkich
lub tylko co do części Obligacji. Emitent może wykonywać Wcześniejszy Wykup wielokrotnie, aż
do całkowitego wykupu Obligacji. W przypadku, gdy Wcześniejszy Wykup będzie realizowany w
odniesieniu do części Obligacji, wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony proporcjonalnie
do liczby Obligacji zapisanych w Ewidencji. Nie jest dopuszczalny wykup ułamkowej części
Obligacji. Decyzję o wykonaniu uprawnienia Wcześniejszego Wykupu oraz liczbie Obligacji
podlegających wcześniejszemu wykupowi, podejmuje Zarząd Emitenta określając jednocześnie
zasady wcześniejszego wykupu Obligacji. Każdorazowo w przypadku skorzystania
z Wcześniejszego Wykupu Emitent wskaże dzień wykonania uprawnienia Wcześniejszego
Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”).
W przypadku realizacji przez Emitenta żądania Wcześniejszego Wykupu, oprócz wartości
nominalnej posiadanych Obligacji Serii AH, Obligatariuszom zostaną wypłacone odsetki do Dnia
Wcześniejszego Wykupu Obligacji (włącznie).
Powyższa procedura podlegać będzie obowiązującym przepisom podatkowym.
9. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ŚRODKÓW NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zobowiązania wynikające z emitowanych Obligacji będą spłacane ze środków pochodzących
z bieżącej działalności Emitenta.
10. PRÓG DOJŚCIA EMISJI DO SKUTKU
Emitent nie określił minimalnej liczby Obligacji, które powinna być subskrybowana, aby Oferta
doszła do skutku, w związku z czym próg dojścia Oferty w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy
o obligacjach nie został określony.
11. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH
Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami przychodowymi.
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12. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBLIGACJI, Z KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA MAJĄ ZOSTAĆ SPŁACONE ZE ŚRODKÓW
UZYSKANYCH ZE SPŁATY OKREŚLONYCH WIERZYTELNOŚCI LUB Z INNYCH ŚRODKÓW UZYSKANYCH
W CELU SPŁATY TYCH OBLIGACJI

Nie dotyczy. Obligacje nie są Obligacjami, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze
środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych
w celu spłaty tych Obligacji.
13. INFORMACJE O KOSZTACH EMISJI I PRZEPROWADZENIA PUBLICZNEJ OFERTY PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH

Zarząd Emitenta szacuje koszt przygotowania i przeprowadzenia Publicznej Oferty, w tym koszty
sporządzenia Dokumentu Ofertowego z uwzględnieniem kosztów doradztwa i oferowania, na nie
więcej niż 401.000,00 zł przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie oferowane Obligacje.
14. WSKAZANIE STRON UMÓW O GWARANCJĘ EMISJI ORAZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ TYCH UMÓW
Emitent nie przewiduje podpisania umów o gwarancję emisji.
15. OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
15.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta

Oferta Publiczna kierowana jest do:
1) osób fizycznych,
2) osób prawnych,
3) jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, zarówno rezydentów jak
i nierezydentów w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.
Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy
Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności
ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającymi z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa
jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy
podejmując czynności związane z nabyciem Obligacji nie narusza przepisów prawa.
Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani
bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to
naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania
zezwolenia.
W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją
wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych
z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działające w imieniu lub na
rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Obligacji.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany
jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji ani jako zamiar pozyskania ofert
kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby
niezgodne z obowiązującymi regulacjami.
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15.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji

Oferta Publiczna rozpocznie się z chwilą rozpoczęcia udostepnienia do publicznej wiadomości
Dokumentu Ofertowego. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane
we wskazanych poniżej terminach:
CZYNNOŚĆ

TERMIN

Publikacja Dokumentu Ofertowego

21 września 2021 r.

Przyjmowanie Zapisów na Obligacje

21 września – 29 września 2021 r.

Przydział Obligacji

30 września 2021 r.

Terminy Oferty Obligacji mogą ulec zmianie.
W przypadku przedłużenia któregoś z powyższych terminów, przekazanie informacji nastąpi nie
później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś z tych
terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia
biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go
na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej
decyzji, nie później niż w dniu tego wcześniejszego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania
zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Dokumentu Ofertowego i termin ten nie
może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty Obligacji.
Informacja o zmianie terminów przekazana zostanie w formie Komunikatu Aktualizującego do
Dokumentu Ofertowego podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został
udostępniony niniejszy Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Spółki:
www.mediraty.pl oraz na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl .
Sprostowanie niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych
omyłek nie stanowi zmiany Warunków Emisji. Tym samym Emitent jest uprawniony do korekty
treści Warunków Emisji w tym zakresie bez zgody Obligatariuszy.
15.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz terminy związania zapisem

Na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego oferuje się do 4.200 (słownie: cztery tysiące
dwieście) Obligacji na okaziciela Serii AH Emitenta o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
Firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie Publicznej Obligacji jest Prosper Capital Dom
Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.
Oferowanie odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Dokumencie Ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym
informacje o Ofercie oraz Emitencie.
Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako
rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Ani niniejszy Dokument Ofertowy, ani
papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem zatwierdzenia, rejestracji lub notyfikacji
w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym
Dokumentem Ofertowym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać przeprowadzona zgodnie z prawem, bez
konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymagań prawnych. Każdy Inwestor
zamieszkały lub mający siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską, który zamierza uczestniczyć
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w Ofercie, powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi
w innych państwach, które mogą mieć do niego zastosowanie w tym zakresie.
Koszty zapisu
W związku ze złożeniem zapisu Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów, za wyjątkiem
ewentualnych kosztów wynikających ze złożenia zapisu droga korespondencyjną.
Inwestor musi liczyć się z możliwością poniesienia kosztu otwarcia rachunku papierów
wartościowych, w przypadku gdy nie jest właścicielem takiego rachunku, a chciałby, aby Obligacje
były na nim zapisane po ich rejestracji w Depozycie.
Zasady składania zapisów
Zapis na Obligacje może zostać złożony jedynie przez osobę, która zawarła z PCDM umowę
świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia
instrumentów finansowych. W przypadku, gdy osoba zainteresowana nabyciem Obligacji nie ma
zawartej takiej umowy, powinna ona skontaktować się z PCDM w celu uzyskania wyjaśnień, co do
trybu i zasad jej podpisania.
Zapisy na Obligacje mogą być składane w formie papierowej albo elektronicznej.
Zapis na Obligacje Inwestorzy powinni składać na Formularzu Zapisu, który stanowi Załącznik 5
do Dokumentu, bądź odpowiednio w postaci elektronicznej, za pośrednictwem odpowiedniego
formularza elektronicznego udostępnionego w związku z Ofertą Publiczną w Systemie PCDM.
Zapis na Obligacje może zostać złożony:
• elektronicznie poprzez wypełnienie Formularza Zapisu dostępnego w systemie PCDM na
stronie: https://portal.pcdm.pl/creator ;
•

elektronicznie poprzez przesłanie skanu Formularza Zapisu na adres e-mail:
obligacje@pcdm.pl zawierającego skan podpisanego dokumentu;

•

w Punkcie Obsługi Klientów PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa lub
w każdym Punkcie Obsługi Klientów spośród wymienionych w Załączniku 4 Dokumentu
Ofertowego, lub w innym miejscu uzgodnionym z PCDM;

• poprzez przesłanie podpisanego Formularza Zapisu drogą korespondencyjną - pocztą lub
kurierem – na adres PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, przy czym
Formularz Zapisu musi zostać dostarczony na adres PCDM najpóźniej do godz. 17:00
ostatniego dnia przewidzianego na przyjmowanie zapisów na Obligacje.
Zapisy składane elektronicznie powinny zostać złożone najpóźniej do godziny 23.59 w ostatnim
dniu przyjmowania Zapisów.
W każdym z Punktów Obsługi Klientów przyjmujących Zapisy na Obligacje można uzyskać
informację o szczegółowych zasadach dokonywania zapisów i ich opłacania.
W przypadku zapisów składanych korespondencyjnie albo kanałem elektronicznym, wymagane
jest również dołączenie do nich kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu
poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL lub/i zdjęcie). Ich brak spowoduje, że zapis
taki nie zostanie uznany za złożony.
Pojedynczy zapis na Obligacje złożony przez Inwestora nie może obejmować mniej niż 5 (pięć)
Obligacji i więcej niż łączna liczba Obligacji przewidzianych w Ofercie Publicznej. Pojedynczy
zapis na mniej niż 5 (pięć) Obligacji będzie uważany za nieważny. Zapis opiewający na większą
liczbę Obligacji niż liczba Obligacji oferowanych w Ofercie Publicznej będzie traktowany jak zapis
na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie Publicznej. Inwestor może złożyć wielokrotne
zapisy na Obligacje, przy czym łączna liczba Obligacji określona w zapisach złożonych przez
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jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba oferowanych Obligacji. Przy zachowaniu tej
zasady wielokrotne zapisy składane przez Inwestora będą przy przydziale Obligacji traktowane
jak jeden zapis.
Dopuszczalne jest składanie zapisów za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku
Inwestora, który nie zawarł wcześniej z PCDM umowy świadczenia usług maklerskich
polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych,
a umowa taka jest zawierana przez pełnomocnika, Inwestor musi osobiście wypełnić formularz
identyfikacji klienta. Formularz ten musi zostać przedstawiony przez pełnomocnika wraz
z dokumentem pełnomocnictwa. Oryginał pełnomocnictwa powinien zostać przekazany PCDM
najpóźniej wraz ze złożeniem zapisu. Składając zapis na Obligacje pełnomocnik okazuje
pracownikowi PCDM dokument tożsamości. W przypadku składania zapisu drogą
korespondencyjną oryginał pełnomocnictwa powinien zostać dostarczony na adres PCDM
najpóźniej do godz. 17:00 ostatniego dnia przewidzianego na składanie zapisów. Wymagane jest
również dołączenie do niego kopii dowodu tożsamości i kopii dokumentu poświadczającego
tożsamość zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika. Ich brak spowoduje, że zapis taki nie
zostanie uznany za złożony.
Zapisy składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na
rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu
niniejszego Dokumentu Ofertowego zapisy odrębnych Inwestorów.
Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć jeden zapis zbiorczy
na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę Inwestorów zawierającą
w odniesieniu do każdego z Inwestorów informacje określone odpowiednio w Formularzu Zapisu
na Obligacje.
Zapis, który nie zawiera wszystkich danych zawartych w Formularzu Zapisu jest nieważny.
Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w Formularzu Zapisu nie wywołują skutków
prawnych.
Zapis na Obligacje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny.
Zapis jest nieodwołalny za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 15.5 Rozdziału IV
Dokumentu.
Składając zapis na Obligacje Inwestor lub jego pełnomocnik może złożyć nieodwołalną dyspozycję
deponowania Obligacji, która umożliwi zapisanie Obligacji na rachunku papierów wartościowych
Inwestora po ich rejestracji w Depozycie.
Dyspozycja deponowania Obligacji stanowi część Formularza Zapisu na Obligacje.
Inwestor zobowiązuje się do przekazania PCDM informacji o wszelkich zmianach dotyczących
wskazanego w dyspozycji deponowania numeru rachunku papierów wartościowych lub
podmiotu prowadzącego ten rachunek niezwłocznie po zajściu tej zmiany i przy zachowaniu
formy pisemnej.
W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika, w treści
pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.
W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności
na temat dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów przez przedstawicieli ustawowych,
pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu inwestorów potencjalni inwestorzy powinni
skontaktować się z PCDM.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza Zapisu na Obligacje
ponosi Inwestor.
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Termin związania zapisem
Subskrybent będzie związany złożonym zapisem do dnia przydziału Obligacji lub do czasu
wycofania zgody na nabycie Obligacji, lub do dnia ogłoszenia informacji o niedojściu oferty
publicznej Obligacji do skutku.
15.4. Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania

wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest opłacenie Obligacji w kwocie równej iloczynowi
liczby Obligacji wskazanej w zapisie i ceny emisyjnej Obligacji.
Wpłata na Obligacje powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Prosper Capital
Domu Maklerskiego o numerze:
20 1020 1026 0000 1002 0197 1514
Wpłata na Obligacje powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby środki na
nabycie Obligacji zostały zaksięgowane na rachunku bankowym PCDM najpóźniej do końca
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje (data uznania rachunku PCDM), pod rygorem
uznania zapisu za nieważny i nie uwzględniania go przy przydziale Obligacji.
Tytuł wpłaty powinien zawierać:
1. numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
2. imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora,
3. adnotację „Zapis na obligacje Serii AH Mediraty sp. z o.o.”
Wpłata na Obligacje powinna być dokonana z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz
Inwestora.
Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego
i terminowego wniesienia wpłat na Obligacje. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji
bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.
Wpłata na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w zapisie (lecz nie mniejszą niż na 5 (pięć)
sztuk) nie oznacza nieważności zapisu, a powoduje, że będzie on traktowany jak złożony na liczbę
Obligacji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania
ułamkowych części Obligacji).
Inwestorzy mogą opłacać Obligacje dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie
podlegała sumowaniu.
Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu.
15.5. Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do wycofania zgody na nabycie

Obligacji, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie wycofanie było
skuteczne
Zapis na Obligacje Oferowane jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.
W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji udostępniony zostanie Suplement do
Dokumentu Ofertowego zawierający informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego
treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Obligacji, zaistniałych w okresie
od udostępnienia Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości lub o których Emitent
powziął wiadomość po udostępnieniu Dokumentu Ofertowego, osoba, która złożyła zapis przed
udostępnieniem Suplementu, może wycofać zgodę na nabycie lub subskrypcję Obligacji.
Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w PCDM, w terminie 2 (dwóch)
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Dni Roboczych od dnia udostępnienia Suplementu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu.
Suplement będzie zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo wycofania zgody na
nabycie Obligacji.
Emitent nie może dokonać przydziału Obligacji wcześniej niż po upływie terminu do wycofania
zgody przez Inwestora. W związku z tym w przypadku opublikowania Suplementu, którego data
publikacji powodowałaby, że termin do którego przysługuje prawo wycofania zgody
przypadałaby później, niż termin przydziału Obligacji określony w harmonogramie, termin
przydziału Obligacji zostanie stosownie przesunięty a Suplement będzie zawierał informacje
o zmianie daty przydziału oraz wskazywał datę, do której Inwestorom przysługuje prawo
wycofania zgody.
Osoby, które nie złożyły oświadczenia o wycofaniu zgody w związku z opublikowaniem
Suplementem do Dokumentu Ofertowego, związane są złożonym zapisem na Obligacje zgodnie
z warunkami zawartymi w zmienionym Suplemencie Dokumentu.
W przypadku wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Obligacji, PCDM zwróci Inwestorowi
wpłaconą kwotę, na rachunek bankowy wskazany na Formularzu Zapisu w terminie do 7
(siedmiu) Dni Roboczych bez żadnych odsetek ani odszkodowań.
15.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Przydział Obligacji zostanie dokonany w Dniu Przydziału, określonym w pkt 15.2. powyżej.
Przydział Obligacji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty
na Obligacje, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym.
Jeżeli liczba Obligacji objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie
z przyjętymi zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych, każdemu
Inwestorowi składającemu zapis na Obligacje zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką
złożył zapis.
Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału
zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Obligacji oferowanych wówczas Emitent
dokona proporcjonalnej redukcji. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Obligacje
nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejnym Inwestorom w kolejności od
największego Zapisu, po jednej Obligacji, aż do przydzielenia wszystkich pozostałych w wyniku
nieprzydzielenia ułamkowych części Obligacji.
W razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy opiewają
na tę samą liczbę Obligacji, Obligacje są przypisywane losowo.
Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do
odstąpienia od zapisu.
Informacja o dokonaniu przydziału Obligacji zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób,
w jaki został opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy.
15.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Inwestorowi składającemu zapis na
Obligacje nie zostaną przydzielone Obligacje lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Obligacji
niż ta, na którą złożono zapis, nadpłacone kwoty zostaną zwrócone Inwestorowi w terminie do 7
(siedmiu) Dni Roboczych od dnia dokonania przydziału Obligacji.
W przypadku wycofania zgody na nabycie Obligacji w związku z udostępnieniem Suplementu do
Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone takiemu Inwestorowi w terminie 7
(siedmiu) Dni Roboczych od daty złożenia PCDM u oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody.
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Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora
w Formularzu Zapisu.
15.8. Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od

jej przeprowadzenia
Niedojście Oferty do skutku
Oferta nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostanie złożony ani jeden poprawny i
opłacony zapis.
Odstąpienie od Oferty
Emitent może w każdym czasie i bez podawania przyczyn podjąć decyzję o odstąpieniu od
przeprowadzania Oferty.
Zawieszenie Oferty
Emitent może w każdym czasie i bez podawania przyczyn podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty.
Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania
nowych terminów Oferty. Terminy te Spółka, może ustalić później, a informacja zostanie
przekazana niezwłocznie po jej ustaleniu, w sposób, w jaki został udostępniony Dokument
Ofertowy.
15.9. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu albo niedojściu Oferty do skutku, odstąpieniu od

przeprowadzania Oferty lub jej odwołaniu, zawieszeniu Oferty oraz sposób i termin
zwrotu wpłaconych kwot
W przypadku dojścia albo niedojścia do skutku Oferty informacja o tym fakcie zostanie
przekazana do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po
powzięciu tej informacji przez Emitenta, w sposób w jaki został udostępniony Dokument
Ofertowy, tj. na stronie internetowej Spółki: www.mediraty.pl oraz na stronie internetowej PCDM:
www.pcdm.pl.
W przypadku odstąpienia od przeprowadzania Oferty lub jej odwołania informacja o tym fakcie
zostanie przekazana do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin
po powzięciu tej informacji przez Emitenta, w sposób w jaki został udostępniony Dokument
Ofertowy, tj. na stronie internetowej Spółki: www.mediraty.pl oraz na stronie internetowej PCDM:
www.pcdm.pl.
Informację o zawieszeniu Oferty Emitent poda do publicznej wiadomości w formie Suplementu
do Dokumentu Ofertowego w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, tj. na
stronie internetowej Spółki: www.mediraty.pl oraz na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl.
W przypadku zawieszenia Oferty w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez
Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na Obligacje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi
Inwestorom. Osoby, które wyraziły zgodę na nabycie Obligacje mają natomiast prawo do
wycofania zgody w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu do
Dokumentu Ofertowego, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Wycofanie zgody następuje
przez oświadczenie na piśmie złożone PCDM.
Zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 (siedmiu) dni
roboczych od odpowiednio dnia ogłoszenia przez Emitenta informacji odpowiednio o niedojściu
Oferty do skutku albo dnia ogłoszenia przez Emitenta o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty,
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albo w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia PCDM oświadczenia na piśmie
o wycofaniu zgody w przypadku zawieszenia oferty.
Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora
w Formularzu Zapisu.
16. WSKAZANIE CELÓW EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ REALIZOWANE
Z UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z EMISJI

Celem emisji Obligacji Serii AH jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone
na bieżącą działalność Emitenta oraz pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji.
Część środków z emisji zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla Prosper Capital
Dom Maklerski S.A. z tytułu oferowania Obligacji.
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V.

DANE O EMITENCIE

1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z NUMERAMI
TELEKOMUNIKACYJNYMI (TELEFON), ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I ADRESEM POCZTY
ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ
NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Firma pełna:
Firma skrócona:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:
Numer KRS:
REGON:
NIP:
Sąd Rejestrowy:

Mediraty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Mediraty sp. z o.o.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polska
Warszawa
ul. Lechicka 23A, 02-156 Warszawa
+48 22 266 83 70
biuro@mediraty.pl
www.mediraty.pl
0000516085
147327804
522-301-77-73
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA, JEŻELI JEST OZNACZONY
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.
3. PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT
Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i działa zgodnie
z Umową Spółki i innymi właściwymi przepisami prawa.
4. SĄD, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU
Emitent został zarejestrowany w dniu 10 lipca 2014 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516085.
Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu.
5. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA
Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego kapitał podstawowy Emitenta wynosi
2.220.000,00 zł i został pokryty. Kapitał zakładowy jest podzielony na 44.400 udziałów o wartości
nominalnej 50,00 zł każdy.
Zgodnie z jednostkowym bilansem Emitenta:
- na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- na dzień 31 grudnia 2020 roku,
które były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta oraz bilansem:
- na dzień 30 czerwca 2021 roku,
które nie było badane przez biegłego rewidenta, na wartość kapitału własnego Spółki składają
się następujące pozycje:
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31.12.2019

31.12.2020

30.06.2021

KAPITAŁ WŁASNY

2.412,0

13.626,4

15.657,7

Kapitał zakładowy

200,0

2.222,0

2.222,0

Kapitał zapasowy

0,0

8.688,9

8.688,9

Kapitał z aktualizacji wyceny

0,0

0,0

0,0

-57,1

0,0

2.717,5

2.269,1

2.717,5

2.031.3

[tys. zł]

Zysk (strata) netto z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Źródło: Emitent

W sierpniu oraz we wrześniu 2021 roku Emitent zaciągnął zobowiązanie na ponad 5 mln złotych,
które docelowo zgodnie z zawartymi porozumieniami zostaną zamienione na kapitał zakładowy.
Do dnia 31.12.2021 roku, nastąpi przekształcenie Emitenta w spółkę akcyjną. Następnie
zobowiązanie wobec inwestorów zostanie przekonwertowane na akcje Emitenta, wpływając
pozytywnie na fundusze własne Emitenta. Do końca 2021 roku Emitent planuje pozyskać w ten
sposób do 20 mln złotych kapitałów własnych.
6. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.
7. WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE PAPIERY
WARTOŚCIOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE

Nie dotyczy. Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego żadne papiery wartościowe
Emitenta, nie były przedmiotem notowań na żadnym rynku zorganizowanym.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, Emitent nie wystawiał żadnych
kwitów depozytowych.
8. INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO PAPIEROM
WARTOŚCIOWYM

Emitent nie zlecał wykonania oceny ratingowej dla siebie ani wyemitowanych przez siebie
papierów wartościowych. Według wiedzy posiadanej przez Emitenta, Spółka lub wyemitowane
przez Spółkę papiery wartościowe nie były objęte oceną ratingową.
9. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM,
UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM
Zgodnie z wiedzą Emitenta, nie zostały wobec Spółki wszczęte postępowania upadłościowe,
układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne mogące mieć istotne znaczenie
dla działalności Emitenta.
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10. INFORMACJE O WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ, POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, W TYM O POSTĘPOWANIACH
W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ
WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY
W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI ALBO MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA

Według wiedzy Zarządu Emitenta, w ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka nie była stroną żadnych
postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych.
11. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA, W SZCZEGÓLNOŚCI KSZTAŁTUJĄCE JEGO SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ
I FINANSOWĄ, KTÓRE MOGĄ ISTOTNIE WPŁYNĄĆ NA MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PRZEZ NABYWCÓW
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UPRAWNIEŃ W NICH INKORPOROWANYCH

Zgodnie z jednostkowym bilansem Emitenta:
- na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- na dzień 31 grudnia 2020 roku,
które były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta oraz bilansem:
na dzień 30 czerwca 2021 roku,
które nie było badane przez biegłego rewidenta, na wartość kapitału własnego Spółki składają
się następujące pozycje:
[ tys. zł ]

31.12.2019

31.12.2020

30.06.2021

25.397,3

69.038,5

79.464,3

91,4

939,2

489,2

Zobowiązania długoterminowe

14.610,0

56.981,0

64.329,7

Zobowiązania krótkoterminowe

10.628,2

11.118,3

14.645,3

67,7

0,00

0,00

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania

Rozliczenia międzyokresowe
Źródło: Emitent

11.1. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta, z wyszczególnieniem
zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o
nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia.
[ zł.]

30.06.2021 r.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

79.464.321,41

Rezerwy na zobowiązania

489.223,00

Zobowiązania długoterminowe

64.329.749,20

Zobowiązania krótkoterminowe

14.645.349,21

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

Zobowiązania przeterminowane
Źródło: Emitent

brak
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Emitent w dniu 31 sierpnia 2021 roku dokonał wykupu obligacji o wartości 4.000.000,00 zł
Natomiast w okresie od 01 lipca 2021 roku do dnia publikacji niniejszego Dokumentu Emitent
przeprowadził 4 (cztery) emisje obligacji o łącznej wartości nominalnej 4.865.000,00 zł.
Ponadto w sierpniu Emitent pozyskał ponad 5 mln zł w ramach zaciągniętych pożyczek od
inwestorów, które docelowo zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną zamienione na kapitał
zakładowy.
Seria Obligacji

Wartość [zł]

Data zapadalności

Seria AD
Seria AE
Seria AF
Seria AG

150 000,00
1 690 000,00
720 000,00
2 305 000,00

01.07.2023
15.07.2022
30.07.2023
30.08.2022

Źródło: Emitent

Emitent będzie dokładał należytych starań aby utrzymać zobowiązania na poziomie adekwatnym
do rozmiaru prowadzonej działalności operacyjnej i nie zagrażającym terminowemu
wywiązywaniu się z nich.
W opinii Emitenta nie istnieją inne niż wskazane powyżej zobowiązania, w szczególności
kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość
realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych.
11.2. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego
wykupu Obligacji
Perspektywa kształtowania się zobowiązań ogółem Emitenta do czasu całkowitego wykupu
Obligacji Serii AH jest następująca: (łącznie z zobowiązaniami z Obligacji):
[ tys. ]

31.12.2021

31.12.2022

29.09.2023

Zobowiązania wraz z rezerwami

85.000

103.000

115.000

12. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA
Emitent nie opublikował prognoz wyników finansowych.
13. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA
13.1. Zarząd
Zgodnie z § 20 Umowy Spółki, Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
Siedziba Emitenta mieści się przy ul. Lechicka 23A, 02-156 Warszawa
Na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego, Zarząd Emitenta jest dwuosobowy:
Pan Jakub Czarzasty – Prezes Zarządu
Pan Sławomir Bielec – Członek Zarządu
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13.1.1. Pan Jakub Czarzasty – Prezes Zarządu
Imię i nazwisko:

Jakub Czarzasty

Zajmowane stanowisko:

Prezes Zarządu

Termin upływu kadencji:

powołany na czas nieoznaczony

Istotne informacje
stanowiskach:

o

wykształceniu,

kwalifikacjach

i

zajmowanych

wcześniej

Jakub Czarzasty jest absolwentem prawa na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji
w Warszawie, którą ukończył w 2008 r. uzyskując tytuł magistra. Jakub Czarzasty jest ponadto
absolwentem studiów managerskich MBA Executive w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz
Vienna Institute for International Economic.
Jakub Czarzasty jest prezesem zarządu i akcjonariuszem Medical Finance Group (CEE) AS
z siedzibą w Rydze, Republika Łotewska, prezesem zarządu i wspólnikiem Moros sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, prezesem zarządu JJCC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą, jest prezesem zarządu Mediraty sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, był prezesem zarządu Agent Transfer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, był
członkiem zarządu i wspólnikiem Lloyd Financial sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w
Warszawie.
Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób
nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się
w stanie upadłości lub likwidacji:
Jakub Czarzasty był członkiem zarządu (od 2007 r. do 2015 r.) i wspólnikiem (od 2007 r. do 2017
r.) spółki Lloyd Financial sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie. Pismem
z dnia 27 stycznia 2015 r. przedmiotowa spółka wniosła o ogłoszenie upadłości obejmującej
likwidację jej majątku. Postępowanie upadłościowe zostało zakończone w dniu 13 kwietnia 2017
r. Ponadto Jakub Czarzasty w latach 2014-2015 był prezesem zarządu spółki Agent Transfer sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie. W pierwszym kwartale 2015 roku przedmiotowa spółka wniosła
o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jej majątku. Postępowanie upadłościowe zostało
zakończone w dniu 13 października 2017 r.
Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do
równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego
niż Rzeczpospolita Polska:
Pan Jakub Czarzasty nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy prawa
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka
rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych
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zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska:
Pan Jakub Czarzasty nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pan Jakub Czarzasty nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone
w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek
handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach
cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby
zarządzającej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności
Emitenta:
W odniesieniu do Pana Jakuba Czarzastego nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat
żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno-skarbowe, których wynik mógłby
mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
Informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z
pełnieniem przez osobę zarządzającą Emitenta innych obowiązków lub w związku z
prywatnymi interesami osoby zarządzającej Emitenta:
W odniesieniu do Pana Jakuba Czarzastego nie występują konflikty interesów jakie mogą
zachodzić w związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami.
13.1.2. Pan Sławomir Bielec – Członek Zarządu
Imię i nazwisko:

Sławomir Bielec

Zajmowane stanowisko:

Członek Zarządu

Termin upływu kadencji:

powołany na czas nieoznaczony

Istotne informacje
stanowiskach:

o

wykształceniu,

kwalifikacjach

i

zajmowanych

wcześniej

Sławomir Bielec jest absolwentem zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, którą
ukończył w 2006 r. uzyskując tytuł magistra. Sławomir Bielec jest również absolwentem studiów
podyplomowych na wydziale matematyki stosowanej Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
które ukończył w 2009 roku.
Sławomir Bielec jest analitykiem finansowym z niemal 15 letnim doświadczeniem. Ekspert
w zakresie finansów, zarządzania ryzykiem finansowym i inwestycyjnym, analizy finansowej,
płynności finansowej, oceny efektywności inwestycji, rachunkowości zarządczej i finansowej oraz
wycen przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych. Doświadczenie zdobywał we
współpracy z takimi podmiotami jak Copernicus Capital TFI S.A., BRE Bank S.A., Dom Maklerski
IDM S.A. Doradca zarządów spółek w zakresie m.in. modelowania finansowego, kształtowania
optymalnej struktury kapitałowej, wdrażania i realizacji procesów zarządzania poprzez wartość
(VBM).
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Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób
nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się
w stanie upadłości lub likwidacji:
Pan Sławomir Bielec nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub
zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub
likwidacji.
Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do
równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego
niż Rzeczpospolita Polska:
Pan Sławomir Bielec nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy prawa
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka
rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych
zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska:
Pan Sławomir Bielec nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pan Sławomir Bielec nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone
w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek
handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach
cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby
zarządzającej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności
Emitenta:
W odniesieniu do Pana Sławomira Bielca nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat
żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno-skarbowe, których wynik mógłby
mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
Informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z
pełnieniem przez osobę zarządzającą Emitenta innych obowiązków lub w związku z
prywatnymi interesami osoby zarządzającej Emitenta:
W odniesieniu do Pana Sławomira Bielca nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić
w związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami.
13.2.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza nie dostała powołana.
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14. DANE O STRUKTURZE WSPÓLNIKÓW
Kapitał podstawowy wynosi 2.220.000 PLN i dzieli się na 44.400 udziałów o wartości nominalnej
50 PLN każdy.
Na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego struktura udziałowców Emitenta jest następująca:
Wspólnik
Medical Finance Group
Spółka
Akcyjna (KRS 0000422868)

Suma

Liczba
udziałów

Udział w
kapitale
zakładowym

Wartość
nominalna w
PLN

44.400

100%

2.220.000,00

44.400

100%

2.220.000,00

Źródło: Emitent

15. PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZE WSKAZANIEM W SZCZEGÓLNOŚCI
PRODUKTÓW, RYNKÓW ZBYTU, POSIADANYCH ISTOTNYCH ZEZWOLEŃ I KONCESJI
Przedmiot działalności zgodnie z KRS (PKD)
Przedmiot

pozostałe formy udzielania kredytów

przeważającej
działalności
Przedmiot pozostałej
działalności

•

działalność holdingów finansowych,

•

leasing finansowy,

•

pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych,

•

pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

•

działalność związana z ocena ryzyka i szacowaniem
poniesionych strat,

•

działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,

•

pozostała

działalność

wspomagająca

ubezpieczenia

i fundusze emerytalne.
Emitent udziela pożyczek dla klientów indywidualnych (osób fizycznych) na finansowanie
kosztów przeprowadzenia wszystkich dostępnych komercyjnych zabiegów stomatologicznych
i medycznych (w tym w zakresie leczenia szpitalnego), z zakresu medycyny estetycznej,
kosmetologii oraz weterynarii, jak również na pokrycie wydatków związanych z edukacją
medyczną. W obszarze medycyny pożyczki są udzielane na przeprowadzenie zabiegów z takich
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specjalizacji, jak np. ortopedia, rehabilitacja, okulistyka, laryngologia, bariatria, ginekologia,
urologia, diagnostyka (w tym genetyka).
Emitent podstawową działalność prowadzi w obszarze consumer medical finance – udziela
klientom indywidualnym pożyczek ratalnych na pokrycie kosztów usług:
▪

stomatologicznych,

▪

okulistycznych i optycznych,

▪

chirurgii plastycznej,

▪

medycyny estetycznej,

▪

ortopedycznych oraz wszelkich innych, także weterynaryjnych.

W 2019 roku pojawiły się submarki: PayDent, a następnie PayDerm i PayPlus - dla płatności
odroczonych typu buy now pay leter (kupuj teraz, zapłać później), oferowane w gabinecie po
realizacji usługi, „przy okienku kasowym”. Usługa Pay - obejmuje także uproszczony wariant
ratalny, dostępny po automatycznej weryfikacji wiarygodności kredytowej klienta.
Spółka współpracuje z ponad 8.700 jednostek: szpitalami, klinikami, przychodniami
świadczącymi usługi komercyjne oraz gabinetami zlokalizowanymi na terenie całej Polski.

Tysiące

Liczba placówek współpracujących
8,8

8,7
8,5

8,6
8,3

8,4
8,2
8
7,8

7,6

7,6

7,7

7,7

7,7

7,8

7,9

7,9

7,9

8,0

8,1

8,1

8,2

8,4

8,2

7,6
7,4
7,2
7

Źródło: Emitent
Spółka nie stosuje wyłączeń ani w zakresie jakichkolwiek kategorii usług, specjalizacji lub technik
zabiegu, ani rodzaju placówki. Jedynym kryterium istotnym w ocenie placówki świadczącej
finansowaną usługę jest profesjonalizm świadczenia tejże usługi. Podmiotem wykonującym
finansowaną usługę może być szpital, centrum medyczne oraz gabinet działający jako działalność
gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną. Podmiot ten może zarówno mieć umowę
o współpracy ze Spółką, jak i podjąć współpracę jednorazowo, bez umowy.
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Liczba placówek z wdrożonym PAY
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Źródło: Emitent
Działalność Mediraty sp. z o.o. jest finansowana z kapitału i pożyczek udziałowców, linii
kredytowych oraz emisji obligacji.
Pożyczka MediRaty, jako produkt skierowany do konsumentów, jest udzielana w oparciu
o wytyczne wynikające z Ustawy o Kredycie Konsumenckim, w szczególności w zakresie
wymogów prawno-formalnych regulujących kwestie zawarcia umowy, odstąpienia od umowy,
spłaty terminowej i przedterminowej, procedur reklamacyjnych, kosztów pożyczkowych itd.
Pożyczka MediRaty jest oferowana w dwóch podstawowych wariantach:
•

wariancie, w którym koszt finansowania (odsetki i opłaty) ponosi pożyczkobiorca;

•

wariant raty „0%”, w którym pożyczkobiorca zgodnie z harmonogramem pożyczki spłaca

jedynie pożyczony kapitał, zaś koszt kapitału jest pokrywany przez klinikę (gabinet) wykonujący
dla danego pożyczkobiorcy usługę medyczną.

Tysiące

Pożyczki udzielone m/m
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5 000
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5 326
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2 000
1 000
0

MR Sp. z o.o.

Źródło: Emitent
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Emitent udziela około 2.200 pożyczek miesięcznie, w tym niemal 1.600 pożyczek typu Pay.
Średnia kwota pożyczki reprezentatywnej wynosi 2,6 tys. zł., natomiast średni okres umowy
pożyczki wynosi 11 miesięcy. Miesięcznie Emitent udziela średnio blisko 6 mln zł pożyczek.
Spadek sprzedaży w okresie marzec – kwiecień 2020 był spowodowany narodową kwarantanną
wynikającą z COVID 19 i zamknięciem większości klinik.
Główną usługą finansową Spółki pozostają pożyczki i płatności ratalne pod marką
MediRaty. Pożyczka ta dostępna jest na dwa sposoby po telefonicznej weryfikacji zdolności
i wiarygodności kredytowej klienta: fizyczne podpisanie umowy w obecności kuriera (dla kwot
od 500 zł do 30 tys. zł) oraz online (dla kwot od 500 zł do 20 tys. zł).

Tysiące

Pożyczki udzielone typu Pay
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Pożyczki udzielone typu Pay w szt.
1800
1546

1600
1358

1400

1326

1213

1200
1000

832
700

800
486

600
400

649

706

868

945

654

515

259

200
0

PayX

Źródło: Emitent
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Miliony

Pożyczki udzielone MediRaty
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Pożyczki udzielone Mediraty w szt.
700
600
500
400
300
200
100
0

637
456
345

464

417

466

437

443

399

452

589

587

629

446

Mediraty

Źródło: Emitent
Submarki Pay (PayDent, PayDerm i PayPlus) powstały w celu głębszej penetracji rynku
i zwiększenia zasięgu poprzez możliwość płatności za usługi po ich zrealizowaniu i o niższej
wartości - od 10 zł, wcześniej nie obsługiwane - oraz uproszczenie procedury. Transakcja Pay--opiera się na SMS-owym zatwierdzeniu umowy i odbywa się w trakcie rozliczania „przy okienku”,
jako alternatywa dla płatności kartą w terminalu płatniczym.
Spółka aktualnie testuje system wspomagający obsługę płatności typu Pay – w wybranych
gabinetach umieszczone zostały tablety z dedykowanym interfejsem umożliwiające samodzielny
wybór przez klienta jednej z form płatności: „chcę zapłacić później do 30 dni”, „chcę zapłacić w 4
(lub 8, lub 12) ratach”, „chcę zapłacić kartą” lub „chcę zapłacić gotówką”.
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Środki pochodzące z udzielonej pożyczki są przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy
podmiotu wykonującego procedurę medyczną będącą przedmiotem finansowania.

Miliony

Sprzedaż pożyczek Mediraty sp. z o.o.
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Pożyczki udzielone m/m w szt
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Pożyczka
jest oferowana w dwóch podstawowych wariantach:

▪0

wariancie, w którym koszt finansowania (odsetki i opłaty) ponosi pożyczkobiorca - 85%
sprzedaży MediRat,

▪

wariancie, w którym koszty finansowania ponosi usługodawca (tzw. raty 0%).
MR Sp. z o.o.

Źródło: Emitent
Pożyczki MediRaty są dostępne po spełnieniu minimalnych wymogów:
✓ wiek pomiędzy 18 a 75 lat,
✓ polskie obywatelstwo,
✓ posiadanie udokumentowanego dochodu wpływającego na rachunek bankowy.
Udzielane pożyczki co do zasady nie są zabezpieczane rzeczowo. W szczególnych przypadkach,
takich jak:
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•

osiąganie dochodów przez pożyczkobiorcę poza granicami Polski,

•

uzyskiwanie dochodu rozporządzalnego poniżej progu minimalnego,

•

wiek poniżej 21 lat,

jako zabezpieczenie pożyczki może być oczekiwane poręczenie osoby fizycznej zamieszkałej
i osiągającej dochód w Polsce, spełniającej pozostałe kryteria wskazane powyżej dla
pożyczkobiorcy.
Ponad połowa zaciąganych pożyczek MediRaty jest przeznaczana na sfinansowanie usług
stomatologicznych, w dużej mierze związanych z protetyką estetyczną. Ze względu na rosnącą
świadomość pacjentów w zakresie stomatologii zachowawczej oraz rosnącą popularność
protetyki, udział tej grupy usług rośnie. Kolejną grupę finansowanych usług stanowią zabiegi z
zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej.
Warunki przyznania pożyczki
▪

Pozytywna historia kredytowa i score BIK pow. 520 (dla niższych score proponujemy
wyższy koszt)

▪

Pełna zdolność kredytowa

▪

Stałe dochody wpływające od min. 3 m-cy na rachunek w banku działającym na terenie
RP

▪

Źródło dochodów: umowa o pracę, działalność gosp., umowa o dzieło, umowa zlecenia,
kontrakt, emerytura/renta

▪

Podstawowy dokument wymagany do weryfikacji dochodów: elektroniczny wyciąg
z rachunku, na którym są widoczne wszystkie operacje z ostatnich 3 m-cy,

Wcześniejsza spłata pożyczki jest bezpłatna, tzn. koszty (doliczane do raty) obejmują tylko
faktyczny okres kredytowania.
Opis procesu udzielania pożyczki
W oparciu o samodzielnie wypracowane procedury współpracy z jednostkami medycznymi oraz
procedury wewnętrzne, w szczególności z zakresu oceny ryzyka, przeciętny okres potrzebny na
ocenę złożonej aplikacji o pożyczkę MediRaty i udzielenie klientowi wiążącej odpowiedzi wynosi
48 godzin.
Na diagramie poniżej przedstawiono schemat czynności realizowanych w procesie udzielania
pożyczek.
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Źródło: Emitent
Każda osoba aplikująca o udzielenie pożyczki jest poddawana procesowi oceny scoringowej.
Ocena jest dokonywana w trzech kategoriach:
•

dochodu rozporządzalnego,

•

liczby punktów w BIK,

•

wskaźnika DTI (relacji obciążeń do uzyskiwanego dochodu rozporządzalnego).

W każdej z kategorii, w zależności od osiągniętej wartości ocenianej zmiennej, mogą zostać
przyznane oceny: AA, A, B, C albo I. Jako finalną łączną ocenę scoringową, potencjalny
pożyczkobiorca otrzymuje najniższą z ocen uzyskanych dla poszczególnych kategorii.
W przypadku uzyskania negatywnej oceny scoringowej, wniosek jest odrzucany. W przypadku
pozytywnej oceny scoringowej, wniosek jest przekazywany do weryfikacji, podczas której
następuje weryfikacja formalno-prawna przedłożonych dokumentów, w szczególności
potwierdzających dochód rozporządzalny uzyskiwany przez osobę aplikującą. W przypadku
uzyskania negatywnej oceny dokumentów, wniosek jest odrzucany. W przypadku pozytywnej
oceny dokumentów, wniosek jest przekazywany do zatwierdzenia.
Wnioski o udzielnie pożyczek w kwocie do 5,0 tys. zł są akceptowane przez specjalistów ds.
ryzyka. Wnioski o wartości przekraczającej 5,0 tys. zł są akceptowane przez dyrektora ds. ryzyka
lub członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzenie ryzykiem. W przypadku tzw. przełamania
decyzji, tj. odstępstwa od obowiązującej procedury, wniosek jest akceptowany szczebel wyżej, niż
w procesie niewymagającym przełamania.
Windykacja
Opóźnienia w spłacie dotykają jedynie około 4,5% portfela wierzytelności, pozostałe przeszło
95% pożyczek spłacane jest terminowo.
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Około 3,9% stanowią pożyczki z opóźnieniem w przedziale 1-30 dpd. które w wyniku
prowadzonych działań prewencyjnych oraz windykacji „wstępnej”, w przeważającej części
wyprowadzane są do regularnej terminowej spłaty.
Windykacja „twarda” w tym windykacja prawna dotyka około 0,6% portfela. W wyniku
sprawnego postępowania oraz doświadczonej kadrze, 40% spraw trafiających do windykacji
prawnej kończy się spłatą całkowitą zadłużenia.
Spółka nie prowadzi działalności regulowanej. Zgodnie jednak z przepisami Ustawy o Kredycie
Konsumenckim, Spółka wpisana jest do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez
KNF (numer wpisu: RIP000351).

16. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ,
ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZOWANIA PRZEZ EMITENTA JEGO ZOBOWIĄZAŃ Z
EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W opinii Emitenta nie istnieją inne informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności
istotne dla oceny realizowania przez Spółkę zobowiązań z emitowanych obligacji.
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VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA
2020 ROKU.
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2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EMITENTA Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO
31.12.2020 ROKU
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3. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
EMITENTA ZA ROK 2020.
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4.

DANE FINANSOWE EMITENTA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU (BILANS ORAZ RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT)
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5. DANE FINANSOWE PORĘCZYCIELA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU (BILANS ORAZ RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT)
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6. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PORĘCZYCIELA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU (BILANS
ORAZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT)

str. 123

Dokument Ofertowy Mediraty sp. z o.o.

str. 124

Dokument Ofertowy Mediraty sp. z o.o.

str. 125

Dokument Ofertowy Mediraty sp. z o.o.

str. 126

Dokument Ofertowy Mediraty sp. z o.o.

str. 127

Dokument Ofertowy Mediraty sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1 – ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU
1.1.

ODPIS Z WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA REJESTRU
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1.2.

ODPIS Z WŁAŚCIWEGO DLA PORĘCZYCIELA REJESTRU
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ZAŁĄCZNIK 2 – AKTUALNA UMOWA SPÓŁKI ORAZ STATUT PORĘCZYCIELA
2.1. AKTUALNA UMOWA SPÓŁKI
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2.2. AKTUALNY STATUT PORĘCZYCIELA
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ZAŁĄCZNIK 3 – UCHWAŁA EMISYJNA ORAZ WARUNKI EMISJI OBLIGACJI
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ZAŁĄCZNIK 4 – WYKAZ PUNKTÓW PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA OBLIGACJE
Firma Inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie Publicznej – Prosper Capital Dom
Maklerski S.A.
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa
Kontakt dla Inwestorów
e-mail: obligacje@pcdm.pl
tel. (+48 22) 201 11 41
Lp.

Miejscowość

Adres

1

Warszawa

ul. Waryńskiego 3A

2

Toruń

ul. Żółkiewskiego 10

3

Warszawa - Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Emilii Plater 53

4

Warszawa - Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Jana Pawła II 11

5

Warszawa - Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Złota 59 (VI piętro)

6

Wrocław - Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Kurkowa 8

7

Wrocław - Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Walońska 7/66

8

Poznań - Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Wodna 15/18

9

Poznań – Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Dąbrowskiego 49/13

10

Szczecin – Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Tkacka 69

11

Lublin – Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Rynek 11

12

Kraków – Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Dobrego Pasterza 13

13

Olsztyn – Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Kościuszki 43

14

Sopot – Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Lipowa 12
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ZAŁĄCZNIK 5 – FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE

Formularz Zapisu na Obligacje Serii AH Mediraty sp. z o.o.
zwany dalej „Formularzem”

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Obligacje Serii AH spółki Mediraty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej „Spółka”, „Emitent”)), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oferowane w ramach Oferty
Publicznej. Obligacje Serii AH emitowane są na mocy Uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji
Serii AH. Obligacje Serii AH przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w opublikowanym
Dokumencie Ofertowym Obligacji Serii AH oraz niniejszym Formularzu Zapisu, w związku z ofertą
prowadzoną przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 3A, 00645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000065126.
DANE INWESTORA
RODZAJ INWESTORA

Osoba fizyczna

Osoba prawna

IMIĘ I NAZWISKO (osoba fizyczna)
NAZWA wraz ze wskazaniem
formy organizacyjno-prawnej
ADRES ZAMIESZKANIA /
SIEDZIBY

ADRES KORESPONDENCYJNY
STATUS DEWIZOWY

rezydent

nierezydent

OSOBA FIZYCZNA
PESEL

DATA URODZENIA (jeśli
brak PESEL)

RODZAJ DOKUMENTU
TOŻSAMOŚCI

SERIA I NUMER
DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
oraz DATA WAŻNOŚCI
OSOBA PRAWNA

NIP

REGON

KRS
DANE TELE KONTAKTOWE
ADRES E-MAIL
NR TELEFONU

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY LUB PEŁNOMOCNIKA/ REPREZENTANTA PODMIOTU
ZAPISUJĄCEGO SIĘ
IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA (jeśli
PESEL
brak PESEL)
RODZAJ DOKUMENTU
SERIA I NUMER
TOŻSAMOŚCI
DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBA
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DANE ZAPISU
CENA EMISYJNA JEDNEJ
OBLIGACJI

LICZBA OBLIGACJI OBJĘTYCH ZAPISEM

1 000,00 PLN

LICZBA OBLIGACJI SŁOWNIE
KWOTA WPŁATY NA OBLIGACJE
(iloczyn liczby Obligacji i jednostkowej
ceny emisyjnej wynoszącej 1 000,00
PLN)
SŁOWNIE KWOTA WPŁATY

FORMA OPŁACENIA ZAPISU
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji
objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 1 000,00 PLN. Wpłat na Obligacje należy dokonywać w walucie PLN. Wpłata
na Obligacje powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości.
ODBIORCA PRZELEWU
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
NR RACHUNKU BANKOWEGO

20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 (PKO Bank Polski S.A.)

KWOTA WPŁATY

iloczyn liczby Obligacji objętych zapisem oraz ceny emisyjnej Obligacji
Zapis na obligacje Serii AH Mediraty sp. z o.o. - [imię i nazwisko / nazwa (firma)
Inwestora]
GODZINA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA
2021-09-29
23:59
WPŁAT

TYTUŁ WPŁATY
DATA ZAKOŃCZENIA
PRZYJMOWANIA WPŁAT

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO INWESTORA DO WYPŁATY ODSETEK, KWOTY WYKUPU LUB ZWROTU
NADPŁACONYCH ŚRODKÓW
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA
proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: ………………………………………………………………………………..
prowadzonym w biurze/domu maklerskim: …………………….……………………………………………..……………………………………………………
nie posiadam rachunku papierów wartościowych

Uwaga:
Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej
kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i
odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia Formularza Zapisu ponosi Inwestor.

OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA OBIGACJE
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Dokumentu Ofertowego wraz z Suplementami i Komunikatami Aktualizującymi,
Warunkami Emisji Obligacji emitowanych przez Mediraty sp. z o.o. i akceptuję warunki Oferty Publicznej tam opisane.
Oświadczam, że zostałem poinformowany i akceptuję fakt, iż niniejszy Zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy oraz nie został
złożony z zastrzeżeniem terminu.
Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może
wziąć udział w Ofercie Publicznej Obligacji.
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub
nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Ofertowym.
Oświadczam, że nie jestem (lub podmiot, w imieniu, którego, lub na rachunek, którego składam zapis nie jest) podmiotem
amerykańskim (US Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) będącej przepisem wykonawczym do amerykańskiej
ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (US Securities Act 1933).
Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania informacji o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego, adresu
doręczeń oraz niezwłocznie po zajściu tej zmiany i przy zachowaniu formy pisemnej do właściwego podmiotu: domu
maklerskiego, w którym złożyłem/am zapis na Obligacje albo podmiotu prowadzącego Ewidencję Obligacji.
Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka inwestycyjnego wiążącego się z inwestycją w instrumenty rynku kapitałowego, takie
jak Obligacje, rozumiem i akceptuję fakt, że Obligacje stanowią zobowiązania Emitenta, nie są depozytami (lokatami)
bankowymi i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów. Rozumiem też, iż: w przypadku niewypłacalności
Emitenta spowodowanej pogorszeniem się ich sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się
sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego przeze mnie kapitału może zostać utracona, wycofanie się
z inwestycji przed upływem okresu, na jaki Obligacja będzie wyemitowana (tj. przed Dniem Wykupu) może być utrudnione
lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji, (czyli możliwości
odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od jej wartości nominalnej lub ceny nabycia.
Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,
s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Mediraty sp. z o.o. jest Administratorem Państwa danych osobowych. Administrator
Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej
z przeprowadzaną ofertą publiczną Obligacji Serii AH (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów
prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Obligacji Serii AH (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do
swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) Prawo do wycofania udzielonej zgody w
dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem; 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych). Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane i przetwarzane
przez PCDM, Administratora Zabezpieczeń, Agenta Emisji, Agenta Płatniczego, Sponsora Emisji i inne podmioty i instytucje
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Obligacji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których
rachunkach zostaną zapisane Obligacje Serii AH oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania
tych informacji. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały
zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może
podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

data i podpis osoby zapisującej się na Obligacje lub jej pełnomocnika

data i podpis Pracownika/Agenta Prosper Capital Dom Maklerski
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ZAŁĄCZNIK 6 – UMOWA O SPRAWOWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ
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ZAŁĄCZNIK 7 – OBJAŚNIENIE DEFINICJI I SKRÓTÓW
Administrator
Zabezpieczeń,
Administrator Zastawu

adw. Kamil Cholewiński prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Adwokat Kamil Cholewiński Kancelaria Adwokacka, z siedzibą
przy ul. Grójeckiej 43/1a, 02-031 Warszawa, NIP: 5242486546, REGON:
382657089,, działający jako Administrator Zabezpieczeń w rozumieniu
Ustawy o obligacjach, który będzie działał w imieniu własnym, lecz na
rachunek Obligatariuszy Serii AH.

Agent Emisji, Sponsor
Emisji, Agent Płatniczy

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Alternatywny System
Obrotu, ASO
Cena emisyjna

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy
o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.
Cena emisyjna Obligacji Serii AH równa 1.000,00 zł.

Depozyt, Depozyt KDPW

Depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW na
podstawie art. 3 ust. 21 Ustawy o Obrocie.

Dokument Ofertowy

Niniejszy dokument, będący podstawą przeprowadzenia Oferty,
sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie.

Dzień Przydziału

Dzień podjęcia przez Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji.

Dzień Roboczy

Każdy dzień, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy,
w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób
umożliwiający wykonanie czynności związanych ze świadczeniami
z Obligacji.

Dzień Wykupu

Przypadający na dzień 29 września 2023 roku dzień, w którym
dokonany zostanie wykup Obligacji Serii AH poprzez spełnienie
świadczenia pieniężnego w postaci wypłaty za każdą Obligację kwoty
równej jej wartości nominalnej.

Emitent, Spółka

Mediraty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Lechickiej 23A, 02-156 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000516085, NIP: 522-301-77-73, REGON: 147327804, z kapitałem
zakładowym w wysokości 2.220.000,00 zł opłaconym w całości.

EUR, EURO, euro

Euro - Prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii
Monetarnej.

Ewidencja

Ewidencja osób uprawnionych z Obligacji, o której mowa w art. 7a
Ustawy o Obrocie, prowadzona przez Prosper Capital Dom Maklerski
S.A.

Formularz Zapisu

Oznacza oświadczenie Inwestora o dokonaniu zapisu na Obligacje.

Inwestor, Subskrybent

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć Obligacje lub
na rzecz której składany jest albo złożony został zapis lub dokonywana
jest albo została dokonana wpłata na Obligacje.

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
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przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000081582, lub jej następcy prawni.
KNF, Komisja

Komunikat Aktualizujący

Komisja Nadzoru Finansowego.
Informacja powodującą zmianę treści udostępnionego Dokumentu
Ofertowego lub Suplementów w zakresie organizacji lub prowadzenia
subskrypcji papierów wartościowych. Komunikat Aktualizujący
udostępnia się w sposób, w jaki został udostępniony Dokument
Ofertowy.

KPC

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy.

KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

Medical Finance Group
S.A., MFG

oznacza spółkę działającą pod firmą Medical Finance Group S.A.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lechickiej 23A, 02-156 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000422868, NIP: 524-271-14-63, REGON: 142446622,
z kapitałem zakładowym w wysokości 600.190,00 zł opłaconym
w całości.

Obligacje, Obligacje Serii
AH

Nie więcej niż 4.200 (słownie: cztery tysiące dwieście) sztuk Obligacji
na okaziciela Serii AH o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych) każda.

Obligatariusz

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadającą osobowości prawnej, uprawniona z Obligacji.

Odsetki

Świadczenie pieniężne należne osobom uprawnionym z Obligacji,
obliczane zgodnie z Warunkami Emisji

Oferta, Oferta Publiczna,
Publiczna Oferta

Oferta publiczna Obligacji przeprowadzana na podstawie niniejszego
Dokumentu Ofertowego.

Okres Odsetkowy

Liczony w dniach kalendarzowych okres, za jaki naliczane są Odsetki.
Okresy odsetkowe dla Obligacji wskazane są w pkt. 3 Rozdziału IV
niniejszego Dokumentu.

PCDM, firma
inwestycyjna
pośrednicząca w Ofercie
Publicznej

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod
adresem: ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, o kapitale
zakładowym 8.306.691,00 zł, w pełni opłaconym, wpisany do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000065126.

Poręczyciel

oznacza podmiot udzielający zabezpieczenia w formie poręczenia, tj.
spółkę działającą pod firmą Medical Finance Group S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Lechickiej 23A, 02-156 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000422868, NIP: 524-271-14-63, REGON: 142446622, z kapitałem
zakładowym w wysokości 600.190,00 zł opłaconym w całości.
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Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.

Przedmiot Zastawu

oznacza zbiór o zmiennym składzie składający się z wierzytelności
aktualnych i przyszłych z tytułu pożyczek gotówkowych udzielonych
lub które zostaną udzielone osobom fizycznym przez Emitenta,
w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej tj. zbiór
praw stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny
w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym. Portfel
wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek zostanie podzielony na
pod-portfele według pierwszej litery nazwiska pożyczkobiorcy oraz
z uwzględnieniem tego podziału wyceniany. Przedmiot zastawu będą
stanowić pod-portfele wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych
przez Emitenta osobom fizycznym, oznaczone pierwszą literą nazwiska
pożyczkobiorcy. Pierwsze litery nazwisk oznaczające poszczególne
pod-portfele wierzytelności objętych zastawem rejestrowym będą
uzależnione od łącznej wartości emisji oraz enumeratywnie wskazane
w Umowie Zastawu.

Przypadek Naruszenia

Zdarzenie stanowiące przesłankę do składania przez Obligatariusza
żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.

Rozporządzenie
Prospektowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu emisyjnego, który ma
być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE.

Suplement do
Dokumentu Ofertowego
lub Suplement

Uchwała Emisyjna

Umowa Spółki
Umowa Zastawu

Ustawa o obligacjach

Informacja o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści
Dokumentu Ofertowego lub o znaczących czynnikach mogących
wpłynąć na ocenę Obligacji Serii AH, zaistniałych w okresie od
udostępnienia Dokumentu Ofertowego lub o których Emitent powziął
wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności
Dokumentu Ofertowego, udostępniana - niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia
o nim informacji w sposób, w jaki został przekazany Dokument
Ofertowy.
Uchwała Nr 21/2021 Zarządu Emitenta z dnia 21 września 2021 roku
w sprawie emisji Obligacji Serii AH. Załącznikiem nr 1 do Uchwały
Emisyjnej są Warunki Emisji Obligacji Serii AH.
Umowa Spółki Emitenta.
oznacza umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze praw
stanowiących całość gospodarczą, zawartą pomiędzy Emitentem a adw.
Kamilem Cholewińskim jako Administratorem Zastawu, której
przedmiotem jest ustanowienie zastawu rejestrowego.
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Ustawa o Obrocie,
Ustawa o Obrocie
instrumentami
finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Ustawa o Ochronie
Konkurencji i
Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów.
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Ustawa o Ofercie, Ustawa
o Ofercie Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Ustawa o Zastawie
Rejestrowym

oznacza ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym
i rejestrze.

Warunki Emisji

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu w sprawie emisji Obligacji z dnia 21
września 2021 r.

Zarząd

Zarząd Emitenta.

Zastaw Rejestrowy

oznacza zastaw rejestrowy w rozumieniu Ustawy o Zastawie
Rejestrowym.

Zgromadzenie
Obligatariuszy

Oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane i przeprowadzane
zgodnie z Ustawą o obligacjach.

Złoty, zł, PLN

Złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej.
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