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MEMORANDUM INFORMACYJNE 

sporządzone w związku z Ofertą Publiczną do 11.000 (jedenaście tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela 
serii A spółki Olkol Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każda, emitowanych w serii. 
 
 
 
 
 
 
 

Podmiot pośredniczący w Ofercie Publicznej: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie 
z zasadami określonymi w Memorandum. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym 
dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie. 
 
 
 
 

DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 13 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU 
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I. Wstęp 
 
 
Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi 
w memorandum. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o 
papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie. 
 
Oferta publiczna obligacji serii A („Obligacje”) emitowanych przez OLKOL SP. Z O.O. z siedzibą w Oleśnicy, ul. 
Moniuszki 20, 56-400 Oleśnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000552751, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000.000,00, 
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9112010600 („Emitent”) przeprowadzana jest na podstawie 
art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), w trybie oferty publicznej 
w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 
2017 r. w sprawie prospektu, 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 
(Dz.U.UE.L.2017.168.12 z późn. zm.) („Rozporządzenie 2017/1129”), w oparciu o art. 37b Ustawy o Ofercie. 
Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem 
udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, 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 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 
000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych 
takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 
000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. W okresie poprzednich 12 miesięcy Emitent nie przeprowadzał 
żadnych ofert publicznych obligacji z których zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej 
stanowiłyby nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro. („Oferta”).  Memorandum Informacyjne nie 
wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
 
Emitent zlecił Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Firma Inwestycyjna”, „Agent Emisji” 
lub „PCDM”) pełnienie funkcji jedynego podmiotu przeprowadzającego w jego imieniu Ofertę Obligacji, 
pośredniczącego w przyjmowaniu zapisów oraz funkcji Agenta Emisji.  
 
Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o Obligacjach będą podlegać rejestracji 
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). Do czasu zarejestrowania Obligacji w KDPW ich 
Ewidencję w postaci zapisu elektronicznego będzie prowadzić Agent Emisji, zgodnie z art. 7a Ustawy o Obrocie. 
Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń, z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 4 - 8 Ustawy o Obligacjach. 
Do powstawania oraz przenoszenia praw z Obligacji stosuje się przepisy Ustawy o Obrocie. 
 
Emitent jest podmiotem odpowiedzialnym za spełnienie świadczeń z tytułu Obligacji. W sytuacjach określonych 
w niniejszym Memorandum Informacyjnym Magdalena Grabek Kancelaria Radcy Prawnego („Administrator 
Zabezpieczeń”) przystąpi do zaspokojenia roszczeń z tytułu Obligacji z zabezpieczeń ustanowionych mocą 
niniejszego Memorandum Informacyjnego. 
 
Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w Ofercie powinny przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznać 
się szczegółowo z niniejszym dokumentem. 
 
Niniejszy dokument ani żaden z jego zapisów nie stanowi: (i) oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, 
(ii) rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w 
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, (iii) porady 
inwestycyjnej, (iv) porady prawnej ani podatkowej, (v) usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o 
Obrocie.  
 
Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność za efekty i skutki decyzji inwestycyjnej podjętej na podstawie 
niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym dokumencie. Inwestor po skierowaniu do 
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niego Oferty podejmuje decyzję o złożeniu zapisu albo wstrzymuje się od dokonania inwestycji w Obligacje. 
Potencjalni nabywcy Obligacji powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte 
w niniejszym dokumencie, a ich decyzja odnośnie do inwestycji w Obligacje powinna być oparta na takiej analizie, 
jaką sami uznają za stosowną. 
 
Ponadto Emitent ani Firma Inwestycyjna nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii 
podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych 
z Obligacjami lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający nabycie 
Obligacji, zasięgnął porady profesjonalnego doradcy w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych 
związanych z Obligacjami. 
 
Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte Ofertą 
nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą 
Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, Iranu oraz Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej). Każdy inwestor niebędący obywatelem 
polskim lub zamieszkały lub przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien 
zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować. 
Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), 
będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities 
Act 1933) oraz do osób przebywających na terenie USA. Niniejszym dokument nie może być przedstawiany 
rezydentom Iranu lub Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. 
 
W szczególności zwraca się uwagę Inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są 
objęte systemem gwarantowania depozytów jak również, iż w przypadku niewypłacalności Emitenta 
spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą 
się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona jak również 
Inwestorzy mogą nie otrzymać odsetek przewidzianych w niniejszym dokumencie.  
 
Zwraca się również uwagę Inwestorów, iż 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 (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od 
jej wartości nominalnej lub ceny nabycia.  
 
Ponadto zwraca się uwagę Inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji (podziału posiadanych środków na 
poszczególne rodzaje inwestycji i emitentów) oraz wskazuje się, że inwestycja wszystkich posiadanych środków 
w Obligacje zwiększa ryzyko Inwestora. Poszczególne ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje zostały 
przedstawione w rozdziale „Czynniki ryzyka”.  
 
Dodatkowe informacje w zakresie ryzyka jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym 
w obligacje, są zamieszczone na stronie internetowej PCDM pod adresem www.pcdm.pl. 
 

 
1. Dane o Emitencie: 

 

Nazwa (firma) Emitenta: Olkol sp. z o.o. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Oleśnica 

Adres: ul. Moniuszki 20 

Numer KRS:  0000552751 

Oznaczenie Sądu:   Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna Wydział IX Gospodarczy KRS 

REGON: 361271819 

NIP:  9112010600 
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Telefon: +48 71 39 95 100 

Poczta e-mail:  info@olko.pl 

Strona www: www.olkol.pl 

 
Nie występuje oferujący w rozumieniu art. 2 lit. i) Rozporządzenia Prospektowego. 
 

2. 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 dotychczas nie Emitował obligacji, stąd nie miał obowiązku zgłaszać do KDPW. 
 

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych: 
 
Na podstawie niniejszego Memorandum oferuje się do 11.000 (jedenaście tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na 
okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każda, emitowanych w serii. 
Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. 
 

4. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze 
wskazaniem zabezpieczenia: 

 
Obligacje nie są zabezpieczone przez podmiot udzielający zabezpieczenia w rozumieniu §2 pkt. 17 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno 
odpowiadać memorandum informacyjne (Dz.U.2020.1053). 

 
Na Dzień Emisji Obligacje są zabezpieczone poprzez złożenie przez Emitenta weksla własnego na kwotę 150% 
wartości nominalnej Obligacji na rzecz Administratora Zabezpieczeń wraz z porozumieniem wekslowym, co do 
zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji. 

 
Obligacje zostaną zabezpieczone poprzez: 
1. przed końcem Dnia Przydziału złożenie przez Emitenta oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu 

się na rzecz (działającego na rachunek Obligatariuszy) Administratora Zabezpieczeń, egzekucji w trybie art. 
777 § 1 pkt 5 kpc na kwotę 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony), co do zobowiązań 
pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji; 

2. po Dniu Przydziału ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego, a do 
chwili wpisania zastawu rejestrowego do rejestru zastawów zastaw zwykły na 100% udziałów spółki Ponar 
Sp. z o.o. o wartości najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia 
cztery miliony); 

3. po Dniu Przydziału ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomości w 
Krakowie na prawie własności nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Białoprądnicka 5, składającej się z 
działek 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 509/6, 509/7, 509/8, 509/9, 509/10, 509/11, 509/12, 509/13, 509/14, 
509/15, 509/16, 509/17, 509/18 położonej w miejscowości Kraków, jednostka ewidencyjna Krowodrza, 
obręb nr 42 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie, dla których Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 
nr KR1P/00118902/8 do sumy hipotecznej wynoszącej 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery 
miliony)na drugim miejscu hipotecznym z prawem przejścia na pierwsze miejsce w razie jego opróżnienia. 

 
5. 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 będzie równa wartości 
nominalnej jednej Obligacji. 
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6. Określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie Memorandum: 
 
Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem 
udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, 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 1.000.000 euro i mniej niż 2.500.000 
euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich 
papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro 
i będą mniejsze niż 2.500.000 euro. 

 
Oferta Publiczna spełnia powyższe warunki, a Memorandum Informacyjne jest sporządzone i udostępnione 
zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

 
Niniejsze Memorandum Informacyjne nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję 
Nadzoru Finansowego, ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 

7. Wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie 
papierów wartościowych objętych memorandum oraz gwarantów emisji: 

 

Nazwa (firma): Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Waryńskiego 3a 

Numer KRS:  0000065126 

Oznaczenie Sądu:   Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS 

REGON: 016637802 

NIP:  5252199110 

Telefon: + 48 22 201-11-30 

Poczta e-mail:  biuro@pcdm.pl 

Strona www: www.pcdm.pl 

 
Na dzień publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy 
o gwarancję emisji.  
 

8. Data ważności memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące memorandum zostały 
uwzględnione w jego treści: 

 
Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości w dniu 13 października 2021 roku 
i zawiera dane aktualne na ten dzień, to jest na dzień 13 października 2021 Termin ważności Memorandum to 12 
miesięcy od dnia jego udostępnienia. 

 
Data ważności Memorandum kończy się z Dniem Przydziału Obligacji. 

 
W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty Publicznej, ważność Memorandum 
Informacyjnego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, w jaki 
zostało udostępnione do publicznej wiadomości, to jest na stronie internetowej Emitenta: www.olkol.pl oraz 
stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl. 
 
 
 
 

http://www.olkol.pl/
http://www.pcdm.pl/
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9. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie jego ważności, 
będą podawane do publicznej wiadomości: 

 
Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie, każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd, czy istotna niedokładność 
odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę Obligacji 
i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Memorandum Informacyjnego 
a zakończeniem okresu oferowania, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Memorandum 
Informacyjnego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement do Memorandum Informacyjnego 
osobom, do których skierowana jest Oferta, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum 
Informacyjne, tj. na stronach internetowych Emitenta: www.olkol.pl i PCDM: www.pcdm.pl. 

 
Na mocy art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie, Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Obligacji 
przed udostępnieniem suplementu do Memorandum, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą 
skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, 
pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa w art. 37b 
ust. 6 Ustawy o Ofercie, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania. Termin ten 
może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się 
w suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis, termin ten 
może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia 
zapisu. W myśl art. 37b ust. 8 Ustawy o Ofercie Emitent może dokonać przydziału Obligacji nie wcześniej niż po 
upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję. 

 
Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego 
lub suplementów do Memorandum Informacyjnego w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji, 
niewymagającą udostępnienia suplementu do Memorandum Informacyjnego, Emitent może udostępnić do 
publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych z publikacją suplementu do 
Memorandum, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, tj. 
na stronach internetowych Emitenta: www.olkol.pl i PCDM: www.pcdm.pl. 
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RYZYKO ZWIĄZANE Z MODELEM WYCENY ZABEZPIECZENIA ................................................................................... 25 
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II. Czynniki ryzyka 
 
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, 
powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Memorandum 
Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez 
Emitenta i jego wyniki finansowe.  
 
Emitent zawarł w Memorandum Informacyjnym wszystkie znane mu na dzień sporządzenia dokumentu czynniki 
ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Emitenta, które mogą 
mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. Poza ryzykami opisanymi poniżej inwestowanie w 
Obligacje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego. Inwestycja obligacje 
Spółki jest odpowiednia dla inwestorów rozumiejących ryzyka z nią związane i będących w stanie zaakceptować 
ryzyko poniesienia straty, zarówno części jak i potencjalnie całości zainwestowanych środków.  
 
Prezentując czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia 
ani oceną ich ważności. 
 

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta i jego sytuacją 

finansową 

Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych Emitenta 
 
Krótkoterminowym celem działalności Spółki jest zaspokajanie obecnych potrzeb naprawczych 
i modernizacyjnych lokomotyw elektrycznych należących do krajowych przewoźników kolejowych, firm 
dzierżawiących tabor kolejowy oraz innych podmiotów związanych z krajowym rynkiem przewozowym. Jako cel 
długoterminowy przedsiębiorstwa wskazać należy przemianę w wyspecjalizowane, nowoczesne centrum 
świadczące kompleksowe usługi napraw i modernizacji różnych rodzajów pojazdów kolejowych o znaczeniu 
regionalnym, bazujące na unikalnym doświadczeniu i możliwościach technicznych, nowoczesnych technologiach 
i korzystnym położeniu geograficznym. Emitent nie gwarantuje, że wskazane cele zostaną osiągnięte w całości 
lub części. Przyszła pozycja, przychody i zyski Emitenta zależą od jego zdolności do opracowania i realizacji 
skutecznej długoterminowej strategii, bieżących czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Wszelkie decyzje 
podjęte w wyniku niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolności do zarządzania rozwojem  Emitenta lub 
dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych mogą mieć istotny, negatywny wpływ na 
działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.  
 

Ryzyko związane z koncentracją przychodów i uzależnieniem od pojedynczych kontraktów i kontrahentów 
 
W roku 2021 Emitent przewiduje, że 49% swoich przychodów uzyska z kontraktów z PKP Intercity S.A. oraz 
podmiotów powiązanych, zaś w 2022 szacuje, że wartość ta zwiększy się do 86%. Emitent  jest zatem istotnie 
narażony z uwagi na ryzyko wynikające z nadmiernych koncentracji z tytułu ekspozycji wobec tych podmiotów, 
charakteryzującym się potencjałem do generowania strat na tyle dużych, by zagrozić kondycji finansowej 
Emitenta lub zdolności do prowadzenia podstawowej działalności lub doprowadzić do istotnej zmiany profilu 
ryzyka Emitenta. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umów z Emitentem oraz wejście w spór 
prawny może doprowadzić do zakończenia trwałej współpracy z kontrahentem i ograniczeniem możliwości 
pozyskiwania nowych kontraktów. Podobnie, zaburzenia kredytowe lub płynnościowe w tej relacji kontraktowej 
mogą znaczącą wpłynąć na ryzyko Emitenta. 
 
Ponadto, Emitent jednorazowo może wykonywać ograniczoną liczbę umów, co wynika z ograniczonej 
dostępności infrastruktury. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umów z Emitentem, których Emitent 
nie zaplanował lub nie zarządził ryzykiem z nich wynikających, spowoduje konieczność poszukiwania nowych 
źródeł przychodów. Z uwagi na duże uzależnienie od kontrahentów publicznych i przetargów publicznych 
odnowienie pozycji przychodowej może znacznie przeciągnąć się w czasie, materializując ryzyko kredytowe lub 
płynnościowe. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Emitent jest aktualnie głównym wykonawcą napraw poziomu 
P4 lokomotyw EU07, EP08 i EP09 należących do PKP Intercity. Lokomotywy te stanowią trzon floty pojazdów o 
trakcji elektrycznej należących do tego przewoźnika. Dlatego też jakikolwiek wypowiedzenie przez PKP Intercity 
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którejkolwiek z tych umów może poważnie zaburzyć politykę taborową i utrudnić lub uniemożliwić realizację 
rozkładu jazdy PKP Intercity.   

Ryzyko związane z brakiem pozyskaniem finansowania na nowe projekty 
 
Projekty, umowy i kontrakty, które realizuje Emitent, w szczególności projekty, które mają zostać sfinansowane 
z środków pochodzących z Obligacji, wymagają poniesienia na wstępnym etapie kosztów związanych 
z zamówieniem materiałów i części, dostosowaniem technologii, opracowaniem prototypów, zatrudnieniem 
wykwalifikowanej kadry lub zwiększeniem tego zatrudnienia. Emitent nie zawsze ma pewność, że wszelkie koszty 
zwrócą się w postaci otrzymanego od kontrahenta wynagrodzenia, jednak odpowiedni dobór kontraktów i 
stabilność partnerów biznesowych zmniejszają takie ryzyko. Niemniej jednak Emitent musi ponosić wskazane 
koszty wstępne i brak finansowania dla tych kosztów uniemożliwi realizację kontraktów, a w przyszłości 
pozyskiwanie kontraktów, co może istotnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. 

Ryzyko związane ze specyfiką branży Emitenta 

 
Emitent prowadzi działalność w niszowej branży o znanej  liczbie potencjalnych kontrahentów.Głównym 
potencjalnym kontrahentem dla Emitenta jest PKP Intercity jak również kilkanaście prywatnych przedsiębiorstw 
transportu kolejowego oraz firmy zajmujące się wypożyczaniem lokomotyw, czyli tak zwane poole taborowe. 
Jednocześnie podmioty konkurencyjne na rynku są również policzalne i w sposób stały konkurują z Emitentem o 
pozyskanie projektów i podpisanie umów z kontrahentami. Z uwagi na fakt, że wiele z kontraktów zdobywa się 
w trybie przetargowym lub konkursowym, a podmioty konkurencyjne w sposób stały mogą obserwować swoje 
oferty – istnieje ryzyko złożenia ofert przez konkurentów poniżej oferty Emitenta i tym samym przejęcia 
konkretnych projektów lub kontrahentów. 
 

Ryzyko niewypłacalności odbiorców oraz ryzyko zatorów płatniczych (ryzyko kredytowe i ryzyko płynności) 
 
Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym system gwarantowania depozytów. Każdy 
Obligatariusz narażony jest na ryzyko niewywiązania się Emitenta z zobowiązań wynikających z warunków Emisji, 
w tym z zobowiązania do terminowej wypłaty odsetek oraz do zwrotu wartości nominalnej Obligacji w Dniu 
Wykupu. Wywiązanie się z wymienionych zobowiązań uzależnione jest przede wszystkim od sytuacji finansowej 
Emitenta, która może ulec zmianie w okresie do wykupu Obligacji. Ryzyko kredytowe obejmuje również 
zdarzenie, w wyniku którego oczekiwana przez inwestorów aktualna premia za ryzyko wzrośnie w stosunku do 
jej poziomu z Dnia Emisji, na skutek czego obniżeniu może ulec rynkowa wycena Obligacji. 
 
W ocenie Zarządu, mając na uwadze dotychczasowe wyniki Emitenta ryzyko to jest jednak ograniczone. 
 
Celem zarządzania płynnością finansową jest zabezpieczenie Emitenta przed jej niewypłacalnością. Cel ten jest 
realizowany poprzez systematyczne dokonywanie projekcji zadłużenia, a następnie aranżację odpowiednich 
źródeł finansowania. Emitent nie może wykluczyć, że na skutek opóźnień w płatnościach dojdzie do zaburzenia 
płynności przedsiębiorstwa. Emitent posiada znaczną koncentrację przychodów od podmiotu, którego 
wypłacalność jest bardzo wysoka. Opisane ryzyka mogą się zmaterializować jedynie w sytuacji wypowiedzenia, 
rozwiązania lub odstąpienie od umów z Emitentem lub przez strony wejścia w spór prawny. 
 
W szczególności, w dniu 25 stycznia 2022 roku, Emitent będzie zobowiązany do pokrycia istotnej raty (w kwocie 
3.701.087 zł), wynikającej z decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego o rozłożeniu na raty 
zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2021 roku. Jednorazowa, dodatkowo istotna 
płatność, może wpłynąć na bieżącą i krótkookresową płynność Emitenta. 
 

Ryzyko związane z możliwością niepozyskania kontraktów do realizacji oraz ryzyko związane z ich 
nieprawidłową realizacją   
 
Z uwagi na specyfikę branży, w której działa Emitent, jest on jednorazowo w stanie wykonać ograniczoną liczbę 
umów. Dodatkowo, czynnikiem ryzyka jest znacząca koncentracja przychodów w ramach jednego podmiotu, co 
do stanowi dodatkowy czynnik ryzyka, związany z ewentualnym wejściem w spór prawny lub nieprawidłową 



Memorandum Informacyjne Olkol Sp. z o.o. 

 Strona | 15  

 

realizacją umów z tym podmiotem. Takie zdarzenia mogą utrudnić pozyskanie przyszłych kontraktów i 
spowodować konieczność zmiany modelu biznesowego, co z kolei może wpłynąć na kondycję finansową i 
wypłacalność Emitenta. 
 
Z drugiej strony Emitent jest podmiotem, w opinii Zarządu, o istotnej pozycji na rynku w swojej branży i posiada 
wysoką specjalizację. Niemniej jednak w toku prowadzonej działalności może dochodzić do nieprawidłowości w 
wykonywaniu usług, co może wpłynąć na wysokość wynagrodzenia Emitenta, naliczenie kar umownych lub 
wypłatę odszkodowań związanych z nieprawidłową realizacją umów. Znaczny stopień skomplikowana usług 
może też wpływać na opóźnienia w realizacji usług i powodować negatywne skutki finansowe i reputacyjne dla 
Emitenta. Jednakże należy stwierdzić, że tego typu zdarzenia biznesowe, które występowały w ostatnich kilku 
latach w żaden sposób nie wpłynęły na zdolność Emitenta do realizacji bieżący i przyszłych kontraktów oraz nie 
przyniosły uszczerbku w reputacji. 

Ryzyko związane z technologią i parkiem maszynowym 
 
Emitent identyfikuje, że jego działalność jest znacząco uzależniona od infrastruktury technicznej, technologii i 
parku maszynowego. Brak możliwości korzystania z maszyn i urządzeń na skutek tymczasowej awarii, 
niedostosowania technologicznego może uniemożliwić realizacje umów z kontrahentami. Stopień ryzyka jest 
trudny do przewidzenia, gdyż jest ono związane głównie z wadami technicznymi urządzeń, ich bieżącą ich 
eksploatacją. Emitent dokłada należytej staranności w celu zapewnienia nowoczesnych rozwiązań w parku 
maszynowym i zarządzenia ryzykiem awarii sprzętu. Równocześnie Emitent przygotował plan inwestycyjne 
obejmujący infrastrukturę techniczną składająca się z budynków, budowli technicznych i poszczególnych 
urządzeń, który będzie realizowany we współpracy z właścicielem obiektu w latach 2022-2023. W pierwszej 
kolejności planowana jest realizacja wewnątrzzakładowej światłowodowej sieci szkieletowej powiązanej z 
systemem monitorującym środowisko pracy, lakierni, wagi kolejowej oraz dokończenie kompleksowej 
informatyzacji firmy i procesów i procesów produkcyjnych.   
 

Ryzyko związane z dostępnością materiałów i części 
 
Podstawową działalnością przedsiębiorstwa Emitenta jest kompleksowy serwis taboru kolejowego wraz z pełnym 
odbiorem komisarycznym i dozorowym. Istota działalności Emitenta uzależniona jest od dostępności materiałów 
i części, służących wykonywaniu działalności serwisowej. Brak ich dostępności, brak możliwości sfinansowania 
ich dostawy przed zakończeniem prac lub opóźnienia w tym zakresie mogą wpłynąć na opóźnienie lub brak 
możliwości realizacji określonych kontraktów. Emitent minimalizuje tego typu zagrożenia współpracując od lat z 
zaufanymi dostawcami. 
 

Ryzyko prawne  
 
Polski system prawny, w tym prawo podatkowe cechuje się wysoką częstotliwością zmian, co może mieć wpływ 
na prowadzoną przez Emitenta działalność. Zmiany obecnie obowiązujących przepisów lub wprowadzanie 
nowych regulacji może skutkować błędną ich interpretacją lub powodować problemy z odpowiednim 
stosowaniem przepisów krajowych jeżeli nie są spójne z regulacjami Unii Europejskiej. Istotne zmiany przepisów 
prawnych mogą zmusić Emitenta do modyfikacji swojej oferty w celu dopasowania jej do otoczenia prawnego, 
co może przełożyć się na zwiększenie wydatków Emitenta.  
 
Jedną z najbardziej niestabilnych gałęzi prawa jest system podatkowy. Duży kłopot przy interpretacji przepisów 
stanowi brak ich spójnej wykładni. Mogą pojawić się regulacje zwiększające obciążenia podatkowe nałożone na 
Spółkę, a także kolizje między interpretacją przyjętą przez Emitenta, a interpretacją wskazaną przez organy 
administracji skarbowej.  
 
Ewentualne wystąpienie powyżej wskazanych sytuacji może spowodować zmniejszenie dochodów Spółki lub np. 
konieczność zapłaty kar nałożonych przez organy administracji skarbowej. W celu minimalizacji przedmiotowego 
ryzyka Emitent na bieżąco stara się monitorować zmiany przepisów prawnych, które dotyczą prowadzonej przez 
niego działalności. Dodatkowo w zakresie zmiany reżimu prawnego Spółka ściśle śledzi zmiany dotyczące tego 
obszaru.  
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Ryzyko związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym  
 
W dniu 30 września 2021 Emitent otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik zawiadomienia o 
zajęciu wierzytelności na kwotę 1.776.348.80 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy 
trzysta czterdzieści osiem złotych 80/100) z tytułu zobowiązania podatkowego spółki LOZYW Sp. z o.o. Emitent 
pozostawał dłużnikiem LOZYW Sp. z o.o. z tytułu umowy cywilnoprawnej i zobowiązania nie zrealizował. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik w oparciu o tytuł wykonawczy z 2017 roku, dokonał zajęcia 
wszelkich wierzytelności przysługujących Emitentowi od Rail Polska Sp. z o.o. oraz PKP INTERCITY S.A. Spółka 
podjęła działania, zmierzające do wstrzymania lub zawieszenia egzekucji. Natomiast Spółka LOZYW wystąpiła da 
Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik z wnioskiem o układ ratalny, który jest w tej chwili 
opiniowany,  wyrażenie zgody na podpisanie układu spowoduje uchylenie zajęcia wobec Spółki OLKOL. 
 

Ryzyko odejścia kluczowych pracowników oraz ryzyko niepozyskania wykwalifikowanych pracowników 
 
Olkol zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą z długoletnim doświadczeniem w zakresie 
modernizacji, napraw i bieżącego utrzymania taboru kolejowego co gwarantuje Klientom wysoką jakość 
świadczonych usług.  
 
Czynnikiem niezbędnym dla działalności i rozwoju Emitenta jest wiedza oraz doświadczenie wysoko 
wykwalifikowanych pracowników i kadry zarządzającej. Emitent intensywnie wspiera rozwój i wzrost 
kompetencji średniego szczebla zarządzania, tak żeby przypadki odejścia pojedynczych pracowników i 
menadżerów, nie powodowały dezorganizacji bieżącej działalności. Istnieje ryzyko, iż utrata kluczowych 
pracowników oraz współpracowników może wpłynąć krótkoterminowo na efektywność działania Emitenta. 
Konkurencja na rynku pracodawców może także zwiększyć ponoszone przez nią koszty pracy, co w efekcie 
wpłynie na wyniki finansowe Emitenta. 
 
Szybki rozwój wymaga także zatrudniania wysoko kwalifikowanych kadr, co przy ograniczonej liczbie osób 
z wysokimi kwalifikacjami może spowodować trudności z pozyskaniem kadr, a co za tym idzie spowolnienie 
tempa wzrostu. Emitent minimalizuje ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników poprzez ograniczanie 
ich odpływu, co realizuje się przez zapewnianie atrakcyjnych warunków zatrudnienia. Ponadto, Emitent tak 
określa zakresy obowiązków związanych z danymi funkcjami lub stanowiskami, by w miejsce brakującego 
kluczowego pracownika stosowne obowiązki, czasowo mogły być kontynuowane lub wykonywane przez inne 
osoby z organizacji. Rozwiązanie to pozwala uniknąć długotrwałych przestojów rozpoczętych procesów. 
 

Ryzyko utraty zaufania odbiorców Emitenta oraz ryzyko pogorszenia się wizerunku Emitenta (ryzyko 
reputacyjne) 
 
Emitent, jego beneficjenci, udziałowcy, członkowie organów i kluczowe osoby są narażone na ryzyko utraty 
reputacji w branży właściwej dla Emitenta. Z uwagi na niszowość sektora każda negatywna informacja o 
nieprawidłowościach w prowadzonej działalności lub wykonywanych kontraktach może wpłynąć na dostępność 
nowych kontraktów oraz ocenę Emitenta w przetargach publicznych. W przypadku materializacji ryzyka Emitent 
może nie być w stanie podjąć szybkich działań w celu mitygacji ryzyka. 
 

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi  
 
Charakter działalności Emitenta implikuje ryzyko wszczęcia wobec Spółki postepowania cywilnego (także 
postępowania grupowego), administracyjnego lub podobnego przez kontrahentów lub przez szeroko 
rozumianych interesariuszy Emitenta lub Grupy. W związku z tym ryzykiem Emitent może być narażony na 
dodatkowe, nieplanowane koszty.  
 
Ponadto, z uwagi na fakt zaangażowania Spółki w szereg projektów o charakterze publicznoprawnym, a także 
długą i skomplikowaną historię finansową Grupy, w tym przekształcenia i wzajemne rozliczenia Emitent nie może 
wykluczyć wszczęcia postępowań wyjaśniających, sprawdzających lub sankcyjnych przez organy administracji, w 
tym organy podatkowe. 
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Ryzyko związane z systemami informatycznymi  
 
Działalność Emitenta jest częściowo zależna od systemów informatycznych i oprogramowania. Obecne 
użytkowane przez Emitenta systemy informatyczne są wystarczające do realizacji bieżących kontraktów. 
Jednakże w najbliższej przyszłości jest konieczna ich modernizacja zarówno pod względem oprogramowania jak 
również substancji serwerowej i sieci teletechnicznej do przesyłania danych. Tego typu zamierzenia inwestycyjne 
są odpowiednio zaadresowane i zaplanowane na lata 2022-2023. 
 
 

2. Czynniki ryzyka związane z grupą kapitałową Emitenta 
 

Ryzyko wpływu okoliczności dotyczących jedynego udziałowca 
 
Emitent posiada jednego udziałowca, posiadającego 100% udziałów. Działalność Emitenta jest zatem w pełni 
uzależniona od decyzji jedynego udziałowca, a w przypadku problemów kapitałowych lub płynnościowych nie 
posiada istotnego zasobu udziałowców, gotowych do dokapitalizowania Emitenta. Należy jednak podkreślić, że 
taka struktura jest również gwarancją stabilności i trwałości zarządzania. 
 
Ponadto, brak rozdrobnionej struktury udziałowej może również powodować łatwiejsze dążenie do zmian o 
charakterze kapitałowym i właścicielskim, a po ewentualnej transakcji Emitent nie może przewidzieć planów 
biznesowych nowego właściciela. 

Ryzyko reputacyjne Grupy  
 
Oprócz ryzyka reputacyjnego Spółki, Obligatariusze powinni mieć na uwadze ryzyko reputacyjne pozostałych 
podmiotów i osób powiązanych nad którymi Emitent nie ma kontroli. Wszelkie działania i zaniechania tych 
podmiotów mogą wpływać na ocenę Emitenta, nie tylko pod kątem jego stabilności finansowej, ale również 
postrzegania na rynku właściwym. 
 

Ryzyko związane z zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi 
 
W toku prowadzonej działalności podmioty z Grupy oraz inne podmioty powiązane z Emitentem dokonują 
pomiędzy sobą transakcji gospodarczych, które umożliwiają efektywne prowadzenie ich działalności 
gospodarczej i obejmują, między innymi, wzajemne świadczenie usług, sprzedaż towarów, aktywów, 
finansowanie (poprzez pożyczki lub obligacje) oraz inne transakcje, w tym mające na celu optymalizację ich 
działalności. Z uwagi na szczególne przepisy podatkowe, dotyczące niezbędnych warunków transakcji, 
zawieranych przez podmioty powiązane, w tym w szczególności w odniesieniu do stosowanych w tych 
transakcjach cen („ceny transferowe”) oraz innych istotnych warunków, jak również wymogów 
dokumentacyjnych, odnoszących się do takich transakcji, a także z uwagi na rosnącą świadomość organów 
podatkowych w zakresie problematyki cen transferowych i warunków transakcji pomiędzy podmiotami 
powiązanymi, nie można wykluczyć, iż Emitent może być w przyszłości przedmiotem kontroli lub czynności 
sprawdzających podejmowanych przez organy podatkowe w powyższym zakresie. Ponadto na gruncie 
dotychczasowej praktyki podatkowej, działania podatników o charakterze wykraczającym poza standardowe 
operacje, cechujące dany rodzaj działalności, w wyniku których mogli oni zmniejszyć swoje zobowiązania 
podatkowe, również narażone są na zarzut unikania opodatkowania. Także w sferze legislacyjnej pojawiają się 
tendencje do wdrażania regulacji mających na celu umożliwienie organom podatkowym skuteczne stawianie 
takich zarzutów w zakresie takich działań. Z drugiej strony występuje także przeciwstawna tendencja w sferze 
regulacyjnej oraz praktyki sądowej. Stąd też dotychczasowa praktyka jest niejednolita i charakteryzuje się 
zarówno występowaniem spraw, w których organy podatkowe negowały różnorodne transakcje pomiędzy 
podmiotami powiązanymi (w szczególności o charakterze „planowania podatkowego”), jak i spraw, w których 
podatnicy skutecznie byli w stanie obronić się przed tego typu zarzutami. 
 
Co do zasady, ceny lub wysokość wynagrodzenia ustalane w każdej transakcji pomiędzy podmiotami 
powiązanymi powinny odzwierciedlać wartość rynkową danego przedmiotu transakcji. W przypadku różnic 
pomiędzy wartością rynkową a ustaloną w danej czynności wartością transakcyjną istnieje ryzyko podjęcia przez 
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organy podatkowe działań zmierzających do ustalenia ceny lub wartości, właściwej w ocenie organu. Ewentualne 
zakwestionowanie przez organy podatkowe warunków transakcji realizowanych z udziałem podmiotów 
powiązanych, w tym w szczególności ich warunków cenowych, terminów płatności, celowości lub innych 
istotnych warunków takich transakcji (z punktu widzenia poziomu realizowanych przychodów, które mogą w 
szczególności zostać uznane za niedoszacowane w konkretnej transakcji, lub wysokości i celowości ponoszonych 
kosztów, które mogą spotkać się z zarzutem ich zawyżania), włączając w to także transakcje związane z realizacją 
praw z udziałów Emitenta, innych uprawnień korporacyjnych lub sprzedaży aktywów, jest możliwe w przypadku, 
gdyby Emitent lub podmioty powiązane Emitenta nie były w stanie udokumentować zasadności i sposobu 
kalkulacji cen przyjętych w danej transakcji, lub sposobu wyceny przedmiotu transakcji, wysokości ponoszonych 
wydatków, faktu realizacji poszczególnych świadczeń i ich zakresu, lub przedstawić stosownej dokumentacji cen 
transakcyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa podatkowego (w szczególności art. 9a Ustawy o PDOP). 
W konsekwencji może to doprowadzić do oszacowania poziomu deklarowanych przychodów i kosztów 
podatkowych przez organy podatkowe, co w przypadku podwyższenia przez organ poziomu deklarowanych 
przychodów lub zakwestionowania określonych kosztów może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową i 
wyniki Grupy. Może mieć to również wpływ na inne rozliczenia podatkowe (np. podatek od czynności 
cywilnoprawnych lub podatek od towarów i usług). 
 
 

3. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 
 

Ryzyko sektorowe  
 
Emitent działa w sektorze, który podlega cyklicznym zmianom i jest pozytywnie skorelowany ze wzrostem 
gospodarczym i sytuacją makroekonomiczną, a długoterminowe wahania obserwowane w całej gospodarce w 
zakresie produkcji oraz handlu wywierają na niego silny wpływ. 
 

Ryzyko związane z charakterystyką infrastruktury kolejowej 
 
Działalność Grupy uzależniona jest od stanu infrastruktury kolejowej. Infrastruktura kolejowa w Polsce jest nadal 
nieefektywna w porównaniu z infrastrukturą kolejową innych, bardziej rozwiniętych Państw Członkowskich UE, 
takich jak Niemcy i Francja. Chociaż sieć kolejowa jest gęsta na znacznym obszarze kraju, linie kolejowe, 
szczególnie te wykorzystywane przez przewoźników towarowych, charakteryzują sią niską jakością. Dopiero 
niedawno rozpoczęto w Polsce inwestycje w modernizację infrastruktury kolejowej w celu podwyższenia 
standardów jakości. Przewozy kolejowe są niskoemisyjne. Polityka „zielonego ładu” zdecydowanie preferuje tą 
gałąź transportową jako przyszłość zintegrowanego systemy transportowego w Europie. Powoduje to ciągłe 
kierowanie duże strumienia pieniędzy na inwestycje w poprawę stanu infrastruktury kolejowej w Polsce i 
Europie. Każda inwestycja podnosząca jej jakość zwiększa zdaniem Emitenta zapotrzebowanie na nowe lub 
zmodernizowane lokomotywy a to z kolei jest czynnikiem pozytywnym dla działalności Emitenta. 
 

Ryzyko konkurencji w ujęciu podmiotowym i branżowym 
 
Emitent działa na niszowym rynku, zaś wejście na rynek jest uzależnione od posiadania odpowiedniej 
infrastruktury do wykonywania czynności serwisowych. Emitent identyfikuje podmioty konkurencyjne, 
kontroluje ich pozycję na rynku i rywalizuje przy ubieganiu się o kontrakty publiczne. Emitent nie identyfikuje 
możliwości dynamicznej zmiany w konkurencyjności na rynku z uwagi na wysoki, opisany powyżej, próg wejścia. 
 
Transport drogowy stanowi największą konkurencję dla kolejowych przewozów kolejowych w Polsce. W 
ostatnich latach rząd polski przeprowadził program intensywnej modernizacji infrastruktury drogowej, dzięki 
czemu jej stan znacząco się poprawił. Spowodowało to skrócenie czasu dostaw i obniżyło koszty transportu 
drogowego. Jednocześnie kolejnictwo jest najbardziej „zielonym” środkiem transportu, co biorąc pod uwagę 
znaczącą uwagę Państwa skierowaną na zrównoważony rozwój może być uznane za szansę dla Emitenta. 
 
Jednocześnie należy zauważyć, że głównym „produktem” Emitenta są usługi remontowo-naprawczo-
utrzymaniowe na rzecz lekkich lokomotyw elektrycznych (takich jak np. EU07), które idealnie nadają się do 
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prowadzenia pociągów z ładunkami intermodalnymi (kontenerami). Jest to o tyle istotne, że ten segment 
przewozów kolejowych jest najszybciej rosnącym w ostatnich 5 latach. Według bazy danych Urzędu Transportu 
Kolejowego (www.dane.utk.gov.pl) w latach 2015-2020 przewozy intermodalne wzrosły pod kątem 
przewiezionej masy o 129%. 
 

Ryzyko zmian związanych z ochroną środowiska 
 
Obowiązujące Grupę przepisy dotyczące ochrony środowiska, a także regulacje techniczne i regulacje określające 
zasady bezpieczeństwa, a w szczególności wszelkie mające zastosowanie do działalności Emitenta wymogi prawa 
UE, są przedmiotem częstych zmian, a obowiązującym trendem w zakresie tego rodzaju przepisów jest 
zaostrzenie wymagań, jakim podlegać mają podmioty prowadzące działalność w sektorze kolejowym.  
 

Ryzyko siły wyższej 
 
Działalność Emitenta narażona jest na działanie niepożądanych zjawisk pogodowych, w szczególności takich jak 
powodzie, zamiecie, burze oraz inne zjawiska naturalne, co z kolei może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki 
jej działalności i sytuację finansową. Nawet jeżeli negatywne warunki pogodowe nie będą miały bezpośredniego 
wpływu na działalność Emitenta, zjawiska pogodowe mogą wpływać na działalność klientów Emitenta lub na 
działalność innych współpracujących z Emitentem przewoźników i skutkować ograniczeniem lub zawieszeniem 
przez nich działalności, co z kolei może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową wyniki 
działalności Emitenta. 
 

Ryzyko stóp procentowych 
 
Inwestycje deweloperskie realizowane przez Grupę finansowane są w części ze środków pozyskanych z kredytów 
bankowych oraz obligacji Emitenta o zmiennym oprocentowaniu. Wzrost stóp procentowych skutkujący 
wzrostem ceny pieniądza na rynku może przyczynić się do obniżenia rentowności realizowanych inwestycji, jak 
również może wpłynąć w znaczący sposób na popyt klientów na kredyty hipoteczne, stanowiące podstawowe 
źródło finansowania zakupu nieruchomości sprzedawanych przez spółki z Grupy, co w konsekwencji może w 
znaczący sposób przyczynić się do pogorszenia wyników finansowych Grupy. Grupa w większości przypadków nie 
zabezpiecza się przed ryzykiem stopy procentowej.  
 

Ryzyko wzrostu kosztów obcych, materiałów i części 
 
Dla poziomu kosztów działalności operacyjnej oraz poziomu rentowności Emitenta  znaczenie mają również 
koszty usług, materiałów i części, wykorzystywanych w działalności produkcyjnej. Udział tych kosztów w 
strukturze kosztów ogółem w odniesieniu do poszczególnych umów przychodowych oscyluje w okolicy 30% 
kosztów całkowitych realizacji poszczególnej naprawy lub remontu lokomotywy. Istnieje zatem ryzyko  wpływu 
wzrostu cen na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. Emitent minimalizuje ww. ryzyko poprzez bieżący monitoring 
rynku oraz planowanie i dokonywanie zakupów usług, materiałów i części po optymalnych cenach. Dodatkowo 
budowane są długofalowe relację z kluczowymi dostawcami co pozwala Emitentowi na skuteczne pozyskiwanie 
odpowiednio długich terminów płatności. Ograniczone zasoby finansowe mogą jednak uniemożliwić 
odpowiednie planowanie w tym zakresie i wzrost cen może spowodować w szczególności spadek rentowności 
kontraktów.  
 
Ma to w szczególności istotne znacznie w sytuacji wysokiej i wciąż rosnącej inflacji.  
 

Ryzyko związane ze zmianami w prawie podatkowym 
 
Polski system podatkowy charakteryzuje się brakiem stabilności. Częste zmiany przepisów podatkowych mogą 
polegać nie tylko na podwyższeniu stawek podatkowych, ale także na wprowadzeniu nowych szczególnych 
instrumentów prawnych, rozszerzeniu zakresu opodatkowania, a nawet wprowadzeniu nowych obciążeń 
podatkowych. Zmiany prawa podatkowego mogą także wynikać z konieczności wdrażania nowych rozwiązań 
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przewidzianych w prawie Unii Europejskiej, wynikających z wprowadzenia nowych lub zmiany już istniejących 
regulacji w zakresie podatków. Częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności 
gospodarczej oraz rozbieżności interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów podatkowych przez organy 
podatkowe mogą okazać się niekorzystne dla Grupy, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na jej 
działalność i sytuację finansową. 
 

Ryzyko wystąpienia negatywnych skutków w związku z wirusem COVID-19 lub innymi podobnymi zdarzeniami, 
w tym zdarzeniami o charakterze siły wyższej 
 
Ograniczenia związane z wpływem pandemii COVID-19 wpływają pośrednio lub bezpośrednio na obraz sytuacji 
gospodarczej, w tym między innymi zwiększają poziom bezrobocia, zmniejszają poziom konsumpcji, ograniczają 
możliwości swobodnego prowadzenia biznesu, zwiększają ryzyko utraty płynności przedsiębiorców. Istnieje 
ryzyko, że wyżej wymienione ograniczenia i ich negatywne skutki przełożyć się mogą na większe 
prawdopodobieństwo materializacji niektórych z niżej wymienionych czynników ryzyka wpływających na 
zdolność Emitenta do obsługi zadłużenia. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka na bieżąco monitoruje sytuację 
gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Spółki do występujących zmian.  
 
W roku 2020 Spółka istotnie odczuła skutki pandemii, zaś w szczycie pandemii załoga Emitenta zmniejszyła o 
20%, co uniemożliwiło prowadzenie ciągłej działalności w zakresie zakontraktowanych zleceń i spowodowało 
opóźnienia w ich realizacji. Z uwagi na duże uzależnienie Spółki od czynnika ludzkiego, kolejne fale pandemii lub 
inne zdarzenia o podobnym charakterze mogą mieć krytyczny wpływ na kontynuację działalności. 
 
 
 

4. Czynniki ryzyka istotne dla oceny emisji papierów wartościowych i związanego z 

nią ryzyka 

Ryzyko niewykupienia Obligacji przez Emitenta 
 
W dacie wykupu Obligacji, obowiązkiem Emitenta jest dokonać wypłaty wartości nominalnej na rzecz Inwestora. 
Istnieje jednak realne ryzyko istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta, co może doprowadzić do 
niemożności spłaty zobowiązań z tytułu emisji Obligacji. 
 

Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji 
 
Emitentowi może przysługiwać prawo wcześniejszego wykupu Obligacji na własne żądanie, które może dotyczyć 
zarówno całej serii Obligacji, jak i jej części. W przypadku wykonania powyższego prawa przez Emitenta 
Obligatariusze nie otrzymają dalszych wpływów odsetkowych zaplanowanych w harmonogramie płatności 
odsetkowych. W chwili otrzymania środków z tytułu wykupu Obligacji Inwestor może nie mieć możliwości 
zainwestowania tych środków w sposób, który zapewniłby stopę zwrotu równą bądź wyższą stopie zwrotu z 
wykupionych Obligacji. 
 

Ryzyko niemożności zbycia Obligacji 
 
W przypadku nieistnienia rynku wtórnego dla obligacji Emitenta lub jego niewystarczającej płynności Inwestor 
może mieć poważne trudności ze zbyciem obligacji. Skutkiem takiego stanu rzeczy może być brak możliwości 
wyjścia z inwestycji przed datą wykupu Obligacji lub jej sprzedaż po niesatysfakcjonującej cenie. 
 

Ryzyko nieprzydzielenia Obligacji 
 
W przypadku niewłaściwego wypełnienia zapisu na Obligacje przez Inwestora lub nieopłacenia zapisu w kwocie 
równej iloczynowi liczby Obligacji objętej zapisem i ceny emisyjnej, zapis zostaje uznany za nieważny. Zapis może 
również nie dojść do skutku w przypadku, gdy Emitent podejmie decyzje o nieprzydzielniu obligacji lub gdy 
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Emitent podejmie decyzję o odstąpieniu od Emisji. W powyższej sytuacji, środki Inwestora podlegają zwrotowi 
bez żadnych odsetek lub odszkodowań, jednak może się to wiązać z ich zamrożeniem na pewien okres. 
 

Ryzyko braku skuteczności zabezpieczeń 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego nie zostały ustanowione wszystkie 
zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji. Zgodnie z Memorandum Informacyjnym Emitent 
zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczeń w określonych terminach, jednak nie można kategorycznie 
wykluczyć, że terminy te 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 
Memorandum Informacyjnym, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.  
 
Emitent nie może również wykluczyć, że po zakończeniu Oferty i rozpoczęciu ustanawiania zabezpieczeń 
zabezpieczenia te nie zostaną ustanowione na skutek zawinionych lub niezawinionych zdarzeń. Emitent nie jest 
w stanie przewidzieć wszelkich zdarzeń związanych z Emisją i ryzyk prawnych, stąd też zobowiązuje się do 
podjęcia wszelkich działań, które okażą się konieczne i niezbędne do ustanowienia zabezpieczeń w zgodzie z 
najlepszym interesem Obligatariuszy. 
 
Emitent zwraca uwagę, że pierwotnie Hipoteka zostanie wpisana z drugim pierwszeństwem hipotecznym.  
 
Ponadto zabezpieczenia wskazane w niniejszym dokumencie mogą zabezpieczać z w równym pierwszeństwem 
również wierzytelności obligatariuszy kolejnych serii Spółki aż do wartości nominalnej 18.000.000,00 zł (słownie: 
osiemnaście milionów) co może spowodować, że zabezpieczenia nie będą wystarczające na pokrycie całości 
roszczeń wszystkich obligatariuszy. 
 

Ryzyko wad prawnych przedmiotu zabezpieczeń 
 
Emitent nie może wykluczyć istnienia wad prawnych zabezpieczeń, w tym w szczególności ograniczonych praw 
rzeczowych ustanawianych przez osoby trzecie, a także pojawienia się tych wad po przeprowadzeniu Oferty. 
Wady mogą utrudniać lub uniemożliwiać zaspokojenie się z przedmiotu zabezpieczenia. 
 
Osoby trzecie mogą podejmować działania, których skutkiem będzie umniejszenie jakości zabezpieczeń, w tym 
wartości, a także wartość tych zabezpieczeń może ulec zmniejszeniu na skutek okoliczności obiektywnych. 
Emitent nie zobowiązał się do aktualizacji wycen zabezpieczeń. W szczególności wartość udziałów w spółce Ponar 
Sp. z o.o. może ulec zmniejszeniu na skutek okoliczności charakterystycznych dla prowadzonej przez niej 
działalności. 
 

Ryzyko Zgromadzenia Obligatariuszy braku współpracy obligatariuszy przy realizacji zabezpieczeń 
 
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 Obligacji 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 Obligacji będą sprzeczne z 
indywidualnym interesem Obligatariusza.  
 
Ponadto, należy mieć na uwadze, że pełną funkcję zabezpieczenia będą spełniać w przypadku współpracy 
Obligatariuszy. Brak takiej współpracy lub działania pojedynczych Obligatariuszy mogą nie być wystarczająco 
efektywne dla pełnej realizacji zabezpieczeń opisanych w Memorandum. 
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Ryzyko adekwatności 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:  
 

1. posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści i 
ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje;  

2. 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;  

3. posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka 
związanego z inwestowaniem w Obligacje;  

4. w pełni rozumieć Warunki Emisji Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych; oraz  
5. 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:  

1. Obligacje stanowią dla niej inwestycję zgodną z prawem;  
2. Obligacje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz  
3. 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 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:  

1. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej 
przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub  

2. zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub  
3. 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:  
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1. oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej 

oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów,  
2. istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 

emitenta,  
3. 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  

4. 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 lub skróceniem czasu przyjmowania zapisów  
 
Zgodnie z zapisami niniejszego Memorandum, Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany terminów 
Oferty Publicznej Obligacji, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zapisów na Obligacje. W takim 
przypadku, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja wformie komunikatu 
aktualizującego do Memorandum Informacyjnego. Informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w 
sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum. 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 takiej sytuacji Inwestorom nie będą przysługiwały odsetki lub 
odszkodowanie za okres, o jaki przedłużono czas przyjmowania zapisów. Emitent ma również możliwość 
skrócenia terminów zapisów po przekroczeniu w przyjętych prawidłowo opłaconych zapisach na Obligacje 
maksymalnej liczny oferowanych Obligacji.  
 

Ryzyko związane z zawieszeniem lub odstąpieniem od przeprowadzania Oferty Publicznej  
 
Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o zawieszeniu Oferty Publicznej Obligacji albo 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 Memorandum w sposób, w jaki zostało 
opublikowane Memorandum. 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 Memorandum. 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 zostało udostępnione do publicznej 
wiadomości Memorandum Informacyjne. 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. 
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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 Memorandum 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 z 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, Obligacje Serii A zostaną przydzielone 
zgodnie z zasadami określonymi w zasadach przydziału opisanymi w Memorandum, co nie uprawnia inwestora, 
któremu przydzielono mniej Obligacji, do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek roszczeń.  
 
Podobnie, Emitent może podjąc decyzję o nieprzydzielniu Obligacji, pomimo złożenia na nie zapisów i ich 
opłacenie. 

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 walnego zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu 
Emitenta – z dniem wydania postanowienia o rozwiązaniu Emitenta lub podjęcia uchwały walnego zgromadzenia 
o rozwiązaniu Emitenta.  
 
Ponadto, Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji w sposób szczegółowo 
opisane w Warunkach Emisji. 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.  
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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 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 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 związane z możliwością skrórcenia Oferty  
 
Zwraca się uwagę inwestorów, iż w przypadku gdy prawidłowo zostaną złożone i opłacone zapisy na Obligacje 
serii A w maksymalnej liczbie oferowanych obligacji (11.000), Emitent może podjąć decyzję o skróceniu Oferty, 
tj. okresu przyjmowania zapisów oraz zmianie terminu przydziału Obligacji serii A na wcześniejszy, co będzie 
podane do wiadomości stosownym komunikatem aktualizującym do Memorandum. W takim przypadku 
przydział Obligacji serii A nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w zasadach przydziału niniejszego 
Memorandum. 

Inne ryzyka  

Wyżej wskazane ryzyka nie stanowią zamkniętego katalogu ryzyk, a jedynie wymiennie ryzyk najistotniejszych w 
subiektywnym odczuciu Emitenta i Oferującego. Nie jest wykluczone wystąpienie innych ryzyk, typowych dla 
instrumentu finansowego, jakim są obligacje korporacyjne, oraz dla emitentów prowadzących działalność 
finansową.   



Memorandum Informacyjne Olkol Sp. z o.o. 

 Strona | 26  

 

III. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w 

memorandum 
 

1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w 

memorandum lub, jeżeli ma to miejsce, za jego określone części, ze wskazaniem 

tych części, za które poszczególne osoby odpowiadają; w przypadku osób 

fizycznych, w tym osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, należy 

podać imię i nazwisko tej osoby oraz zajmowane stanowisko; w przypadku osób 

prawnych należy podać firmę (nazwę) i siedzibę – a także oświadczenia Emitena i 

podmiotu odpowiedzialnego za część danych znajdujących się w Memorandum 

Informacyjnym: 
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IV .  Dane o emis j i  lub  spr zedaży   

 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych lub 

sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów 

uprzywilejowania, ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów 

wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych: 
 
Przedmiotem oferty jest 11.000 (jedenaście tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela Emitenta, o wartości 
nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 11.000.000,00 (jedenaście milionów) 
złotych. Obligacje są obligacjami nieuprzywilejowanymi. 
 
Z Obligacjami nie są związane żadne dodatkowe świadczenia poza świadczeniami polegającymi na wypłacie 
Odsetek oraz wypłacie wartości nominalnej Obligacji przedstawionych do Wykupu. 
 
Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe zabezpieczone, przy czym większość zabezpieczeń zostanie 
ustanowiona po rozpoczęciu Emisji i po Dniu Przydziału. 
 
Obligacje są zbywalne. Zbywalność Obligacji jest nieograniczona. 
 
Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych 
prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z tych 
papierów wartościowych. 
 
Obligacje nie mają postaci dokumentu i będą zarejestrowane w systemie depozytowym KDPW. 
 

2. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze wskazaniem: (a) 

organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów 

wartościowych, (b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów 

wartościowych, z przytoczeniem jej treści: 
 
Podstawą prawną emisji jest art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach oraz Uchwała nr 1/10/2021 Zarządu Spółki z dnia 
13 października 2021 roku w sprawie emisji Obligacji serii A, przyjmująca Warunki Emisji Obligacji. Warunki Emisji 
Obligacji stanowią Załacznik nr 8 do Memorandum Informacyjnego. 

 
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych jest Zarząd Spółki. 

 
Zgodnie z §19 ust. 2 wspólnicy Spółki działając poprzez Zgromadzenie Wspólników podejmują decyzję co do 
istotnych spraw Spółki. Wartość emisji wraz z kosztami Emisji nie przekracza dwukrotności kapitału zakładowego 
Spółki i art. 230 ksh nie stosuje się. 
 
 

UCHWAŁA NR 1/10/2021 

Zarządu Olkol Sp z.o.o. 

z siedzibą w Oleśnicy  

z dnia 13 października 2021 roku 

w sprawie emisji Obligacji serii A przyjmująca Warunki Emisji Obligacji 

 

§1 

Zarząd Olkol Sp z.o. z siedzibą w Oleśnicy („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 

2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach niniejszym postanawia o emisji do 

11.000 (jedenaście tysięcy) sztuk Obligacji Serii A na okaziciela o wartości nominalnej 

1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej do 11.000.000 zł 

(jedenaście milionów złotych) (,.Obligacje Serii A"). 
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§2 

1. Obligacje zostaną wyemitowane na okres dwóch lat, chyba że emisja zostanie skrócona lub 

wydłużona z zastrzeżeniem wydłużenia lub skrócenia o stosowny okres, zaś Spółka będzie 

wypłacała odsetki w okresach kwartalnych, przy czym Spółka wypłaci odsetki za pierwszy 

kwartał po upływie drugiego kwartału od Dnia Przydziału. 

2. Wypłata odsetek rozpocznie się po upływie 6 miesięcy od Dnia Przydziału.  

3. Spółka w Dniu Wykupu wypłaci każdemu posiadaczowi Obligacji Serii A zwanemu dalej 

„Obligatariuszem", kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji Serii A i ich wartości 

nominalnej, a także odsetki za ostatni okres odsetkowy. 

 

§3 

1. Obligacje Serii A będą oprocentowane według stałej stopy procentowej równiej 7,0% w 

skali roku. 

2. Cena nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa 1.000,00 (jeden tysiąc) 

złotych. 

3. Obligacje Serii A nie będą miały formy dokumentu i będą zarejestrowane w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

 

§4 

1. Proponowanie nabycia Obligacji Serii A zostanie dokonane na podstawie art. 33 pkt1 

Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 

Prospektowego, w oparciu o art. 37b Ustawy o Ofercie Publicznej. 

2. Podmiotem świadczącym usługę oferowania Obligacji Serii A będzie Prosper Capital Dom 

Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

§5 

1. Obligacje zostaną zabezpieczone w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji Serii 

A, stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały.  

2. Obligacje Serii A mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczeń, o których mowa 

powyżej. 

3. Obligacje Serii A nie  będą przedmiotem ubiegania się  o  dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym ani o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. 

4. Emitent może skrócić lub przedłużyć termin przyjmowania Zapisów na Obligacje Serii A. 

5. Warunki Emisji Obligacji stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
 

3. Wskazanie praw i obowiązków z oferowanych papierów wartościowych, w tym 

wysokości oprocentowania, terminów, od których należy się oprocentowanie, 

terminów ustalania praw do oprocentowania i terminów wypłaty oprocentowania, 

terminów i zasad wykupu papierów wartościowych, zasad i sposobu realizacji 

praw z papierów wartościowych, w tym wypłaty świadczeń pieniężnych przez 

emitenta, podmiotów uczestniczących w realizacji praw z papierów 

wartościowych oraz zakresu ich odpowiedzialności wobec nabywców i emitenta 

oraz, w przypadku świadczeń pieniężnych, wskazanie waluty, w jakiej 

świadczenia te będą wypłacane: 
 

Prawa i obowiązki związane z Obligacjami 
 
Obligacje uprawniają do następujących świadczeń:  
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1. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty Odsetek na warunkach podanych poniżej,  
2. świadczenia pieniężnego polegającego na Wykupie Obligacji – zapłacie kwoty odpowiadającej wartości 

nominalnej Obligacji na warunkach i w terminach określonych poniżej, albo świadczenia pieniężnego 
polegającego na natychmiastowym lub wcześniejszym wykupie Obligacji na warunkach i terminach 
określonych w Warunkach Emisji i Memorandum Informacyjnym. 

 
Zgodnie z art. 8 Ustawy o Obligacjach Obligacje podlegają zarejestrowaniu w Depozycie. 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 Regulacjami 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 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 5 (pięć) Dni Roboczych przed 
ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.  

 
Dzień Ustalenia Praw do otrzymania przez Obligatariusza świadczenia z tytułu Wykupu Obligacji przypadać będzie 
na 5 (pieć) 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.  

 
Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego rachunek, na 
który zostaną przekazane środki pieniężne stanowiące przedmiot świadczenia.  

 
Uprawnionych do świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu Obligacji, które spełniane są po terminie ich wykupu, 
ustala się każdorazowo według stanu na drugi dzień roboczy po dniu, w którym kwota świadczenia została 
przekazana podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych.  

 
Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji prawa z Obligacji nie mogą być przenoszone.  

 
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: odsetki z tytułu opóźnienia Emitenta w spełnieniu 
świadczeń z Obligacji; Odsetki; wartość nominalna.  
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W przypadkach niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią spełnienie świadczeń pieniężnych z Obligacji 
zgodnie z określonymi zasadami i w terminach, w szczególności w przypadku zmian przepisów stosownych ustaw 
lub w przypadku, w którym 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 żądanie Obligatariusza, 
natychmiastowemu Wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku 
niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 (trzy) dni.  

 
Stosownie do 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. 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 Memorandum.  

 
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 dokumentacji 
emisyjnej. Spółka będąca w zwłoce z realizacją zobowiązań z Obligacji nie może nabywać własnych Obligacji.  

 
Ustanawia się Zgromadzenie Obligatariuszy. Kompetencje Zgromadzenia Obligatariuszy określone są w 
postanowieniach dokumentacji emisyjnej oraz Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącego 
Załącznik nr 9. 

 
Zasady zwoływania oraz organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym miejsce odbycia, oraz zasady 
podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy określa Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy.  
 

Wysokość Oprocentowania 
 
 
Obligacje serii A oprocentowane są według stałej stopy procentowej „r” (w stosunku rocznym) wynoszącej 7,0% 
(słownie: siedem procent).  

 
Kupon odsetkowy „O” za dany Okres Odsetkowy rozpoczynający się w dniu „dp”, a kończący się w dniu „dk” 
obliczany jest według wzoru: 
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O = 1.000,00 zł * r * D / 365 [zł] 

gdzie: 

1.000,00 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. 
 
Wszelkie odsetki za opóźnienie, w rozumieniu art. 481 Kodeksu cywilnego, naliczane będą w wysokości zgodnej 
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 
 

Terminy, od których należy się Oprocentowanie 
 
Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy. Odsetki naliczane będą w 
okresie od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do: Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo Dnia 
Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 
 
Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia). Każdy kolejny Okres 
Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego 
dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 
 

Terminy ustalania praw do Oprocentowania 
 
Dniem Ustalenia Praw do Oprocentowania będzie piąty Dzień Roboczy przed dniem płatności świadczeń z tytułu 
Obligacji, w którym zostaje określony stan posiadania Obligacji w celu ustalenia podmiotów oraz osób 
uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem: 
1. złożenia przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje 

się dzień złożenia żądania wcześniejszego Wykupu oraz 
2. złożenia przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 

dzień złożenia żądania wcześniejszego Wykupu oraz 
3. otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta 

oraz 
4. połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, 

który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania, kiedy za 
Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej 
Emitenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 



  

 

Terminy wypłaty Oprocentowania 
 
Odsetki płatne będą z dołu. Odsetki będą płatne za każdy Okres Odsetkowy. W każdym Dniu Płatności Odsetek 
każdy podmiot będący Obligatariuszem w Dniu Ustalenia Praw poprzedzającym dany Dzień Płatności Odsetek 
będzie uprawniony do otrzymania kwoty Odsetek za dany Okres Odsetkowy. 
 
Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. Płatność kwoty Odsetek dokonywana 
będzie za pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW, na podstawie i zgodnie z Regulacjami KDPW. 
 
Pierwszy Dzień Płatności Odsetek nastąpi w dniu 28 kwietnia 2022  tj. po upływie 6 (słownie: sześciu) miesięcy 
od Dnia Przydziału. 
 

 

Terminy i zasady Wykupu Obligacji 

 
Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego 
Wykupu, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Memorandum. 
 
Emitent zapłaci w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu za każdą Obligację podlegającą wykupowi 
kwotę obejmującą należność główną, kwotę Odsetek za Okres Odsetkowy kończący się w Dniu Wykupu lub w 
Dniu Wcześniejszego Wykupu. Płatności z tytułu Obligacji związane z ich wykupem dokonywane będą za 
pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW, na podstawie i zgodnie z obowiązującymi Regulacjami 
KDPW. 
 
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów 
wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu, 
przypadającego na 5 (pięć) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu. 

 
Dniem Wykupu będzie 28 października 2023  roku. 

 
Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu Obligacji, pod warunkiem nieskorzystania z opcji 
przedterminowego Wykupu Obligacji przez Emitenta lub Obligatariuszy. 
 
Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu z chwilą Wykupu. 

 

 
 
Okres 
odsetkowy 

Początek Okresu Odsetkowego 
(łącznie z tym dniem) 

Koniec Okresu 
Odsetkowego/Dzień 
Płatności Odsetek 
(łącznie z tym dniem) 

Dzień ustalenia Praw 
do Odsetek/Wykupu 

 
I 

 
Utworzenie Ewidencji 
 

 
28 kwietnia 2022 

 
21 kwietnia 2022 

II 
29 kwietnia 2022 28 lipca 2022 21 lipca 2022 

III 
29 lipca 2022 28 października 2022 21 października 2022 

IV 
29 października 2022 28 stycznia 2023 23 stycznia 2023 

V 
29 stycznia 2023 28 kwietnia 2023 21 kwietnia 2023 

VI 
29 kwietnia 2023 28 lipca 2023 21 lipca 2023 

VII 
29 lipca 2023 28 października 2023 23 października 2023 
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Emitent dokona Wykupu Obligacji za pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW. Za chwilę spełnienia 
świadczenia pieniężnego z tytułu Wykupu Obligacji przyjmuje się chwilę uznania rachunku Obligatariusza 
wskazanego w Formularzu Zapisu, rachunku pieniężnego Obligatariusza służącego do obsługi Rachunku Papierów 
Wartościowych lub Rachunku Zbiorczego, kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz 
wartości nominalnej jednej Obligacji, powiększoną o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy. 

 

Zasady i sposób realizacji praw z papierów wartościowych, w tym wypłaty świadczeń pieniężnych przez 
Emitenta 
 
Z uwzględnieniem zasad przeprowadzania natychmiastowego lub wcześniejszego Wykupu Obligacji, wszelkie 
płatności są dokonywane bez jakiejkolwiek dyspozycji i oświadczeń ze strony Obligatariusza. 

 
Wypłata Odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku bankowego Obligatariusza, wskazanego na 
Formularzu Zapisu lub na inny rachunek przez niego wskazany. 

 
Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych (PLN). Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą 
dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych.  

 
Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW lub bez pośrednictwa KDPW zgodnie z 
Regulacjami KDPW na rzecz osób będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Praw poprzedzającym dzień danej 
płatności. Płatności będą uważane za należycie dokonane z chwilą dokonania przeniesienia środków pieniężnych 
na rachunek Obligatariusza. W przypadku opóźnienia w wypłacie świadczeń wynikających z Obligacji, 
Obligatariuszom przysługuje prawo żądania od Emitenta wypłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 
w płatności. 
 
Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wypłata odsetek nastąpi w 
pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, przy czym Obligatariuszom nie będzie 
przysługiwać prawo żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wynikłe z tego tytułu 
opóźnienie. 
 
W przypadku okoliczności niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią spełnienie świadczeń pieniężnych z 
Obligacji zgodnie z zasadami lub w terminach wynikających z Warunków Emisji (w szczególności w przypadku 
zmian Regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy, 
wpływające na działalność KDPW), Emitent ustali inne Dni Ustalenia Praw, w taki sposób, aby nowe terminy były 
w jak największym stopniu zbliżone do terminów, które ulegną zmianie. 

 
Wypłata Odsetek będzie następowała za pośrednictwem lub bez pośrednictwa KDPW. 

 
Z zastrzeżeniem art. 482 Kodeksu cywilnego, Odsetki nie podlegają kapitalizacji z należnością główną. 
 

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. 
 
W realizacji praw z Obligacji będą uczestniczyć w szczególności następujące podmioty: 
1. Emitent – podmiot dokonujący emisji Obligacji i zobowiązany do spełnienia świadczeń wynikających z 

Obligacji; 
2. Dom Maklerski (lub inny podmiot) prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych- podmiot 

odpowiedzialny w stosunku do Obligatariuszy za obsługę przelewów środków z Obligacji, naliczania, 
pobrania i odprowadzenia podatku od odsetek, wystawianie dokumentów potwierdzających zapisanie 
Obligacji na Rachunku Papierów Wartościowych w Domu Maklerskim; 

3. Agent Emisji – podmiot odpowiedzialny za weryfikację poprawności emisji i rejestrację Obligacji w KDPW i 
prowadzenie podmiotowego konta sponsora emisji. 

4. Agent Dokumentacyjny – podmiot zobowiązany do przechowywania wydruków dokumentów, informacji i 
komunikatów publikowanych i przekazywanych mu przez Emitenta zgodnie z Ustawą o Obligacjach. Agent 
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Dokumentacyjny zobowiązany jest przechowywać wydruki do czasu upływu przedawnienia roszczeń 
wynikających z Obligacji; 

5. KDPW – podmiot prowadzący depozyt papierów Wartościowych w Depozycie. KDPW uczestniczy także w 
wykonywaniu i rozliczaniu uprawnień wynikających z Obligacji. 

 
Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych (PLN). 
 
 

4. Określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń, jeżeli papiery 

wartościowe są zabezpieczone: 
 

Określenie rzeczy lub praw, na których ustanowiono zastaw lub hipotekę, z podaniem ich wartości i 
powołaniem opinii uprawnionego biegłego, wskazaniem położenia nieruchomości oraz podmiotu, w którego 
posiadaniu pozostają rzeczy objęte zastawem, a także informację, czy na rzeczy lub prawie ustanowiono 
również inne obciążenia - w przypadku gdy wierzytelności wynikające z papierów wartościowych zostały 
zabezpieczone przez ustanowienie zastawu lub hipoteki oraz omówienie istotnych warunków zabezpieczenia: 

 

Obligacje mają status papierów wartościowych zabezpieczonych, przy czym dokonanie zapisu w Ewidencji osób 
uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez Agenta Emisji może nastąpić przed ustanowieniem 
wszystkich zabezpieczeń określonych w treści Warunków Emisji, zgodnie z art. 28 ust. 2 in fine Ustawy o 
Obligacjach.  

Emitent nie wyklucza dokonania kolejnych emisji obligacji w przyszłości. Zabezpieczenia ustanowione w ramach 
niniejszej emisji Obligacji zabezpieczają z równym pierwszeństwem wszystkie obligacje wyemitowane przez 
Emitenta za pośrednictwem PCDM, w tym również w ramach kolejnych serii, jeśli zostaną wyemitowane, z 
zastrzeżeniem, że wówczas wartości zabezpieczeń musi zostać utrzymana na poziomie co najmniej 150 % (sto 
pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej wyemitowanych obligacji, na co Obligatariusze wyrażają zgodę, o ile 
łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji nie przekroczy w jednym czasie 18.000.000,00 zł (słownie 
osiemnaście milionów złotych), co oznacza, że maksymalna suma hipoteczna zabezpieczająca wszystkie serie 
będzie wynosiła 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony). Nie będzie stanowiło Przypadku 
Naruszenia spowodowanie wpisu jakiekolwiek zabezpieczenia na rzecz obligatariuszy kolejnych serii 
wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM, jeśli zostaną wyemitowane, z równym 
pierwszeństwem jak Obligatariuszy do łącznej kwoty wyżej wskazanej, nawet jeśli będzie to wymagało podjęcia 
przez Emitenta, Administratora Zabezpieczeń lub podmiot ustanawiający zabezpieczenie działań 
nieprzewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji, Memorandum Informacyjnym lub umowie z Administratorem 
Zabezpieczeń. Administrator Zabezpieczeń jest uprawniony i zobowiązany, aby w takim przypadku wyrazić zgodę 
na dodatkowe zabezpieczenia obligatariuszy kolejnych serii wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem 
PCDM z równym pierwszeństwem jak Obligacje serii A. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości przedmiotowe 
postanowienie ma zastosowanie do wszelkich zabezpieczeń ustanowionych dla Obligacji serii A, w tym Zastawu 
oraz Hipoteki. 

 

Łączna wartość zabezpieczeń Obligacji powinna utrzymywać się na poziomie nie niższym niż 150 % (sto 
pięćdziesiąt procent) wartości istniejących w danym momencie obligacji Emitenta, liczonej według ceny 
emisyjnej, co w przypadku wyemitowania i objęcia wszystkich Obligacji (obligacji serii A) oznacza kwotę nie 
mniejszą niż 16.500.000 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych). Emitent, zastawca Zastawu 
Rejestrowego właściciel Nieruchomości jest uprawniony, po dniu 1 maja 2022 roku, do żądania zmniejszenia 
sumy hipotecznej lub najwyższej sumy zabezpieczenia dla Zastawu Rejestrowego, jeśli łączna wartość 
wyemitowanych i przydzielonych obligacji Emitenta pomnożona przez 150% będzie niższa niż 24.000.000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia cztery miliony) – każdorazowo do wartości wynoszącej 150% obligacji wszystkich serii 
Emitenta wyemitowanych i przydzielonych. 

W związku z tym, w celu zapewnienia wskazanej wartości dopuszcza się sytuację, w której może nastąpić 
zmniejszenie wartości pojedynczego zabezpieczenia poniżej wartości wynikającej z dotychczasowej jego wyceny, 
o ile łączna wartość wszystkich zabezpieczeń, według obowiązującej w danym momencie ich wyceny, nie będzie 
niższa niż wskazany wyżej poziom. 
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Sposób realizacji zabezpieczeń określi umowa Emitenta z Administratorem Zabezpieczeń. Umowa może w 
szczególności określić minimalną ilość Obligacji, których posiadacze mogą wystąpić o rozpoczęcie prowadzenia 
czynności przez Administratora Zabezpieczeń. 

Administrator Zabezpieczeń nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeśli będzie działał według instrukcji 
Obligatariuszy i jednocześnie w zgodzie z umową z Emitentem, WEO i Memorandum Informacyjnym oraz jeśli 
zaniechał działania przy braku stosownych wniosków Obligatariuszy, które według WEO, Memorandum 
Informacyjnego i umowy z Emitentem zobowiążą go do działania. Administrator Zabezpieczeń może uzależnić 
swoje działania od pokrycia ich kosztów przez Emitenta lub Obligatariuszy. 

W przypadku, gdy Emitent lub podmiot trzeci jest zobowiązany ustanowić zabezpieczenia lub podjąć czynności 
związane z ustanowieniem zabezpieczenia do końca Dnia Przydziału i tego dnia nie ustanowi zabezpieczenia, jest 
on zobowiązany do niezwłocznego spowodowania ustanowienia zabezpieczeń. 

Weksel własny 

 
Weksel własny wystawiony zostanie przez Emitenta przed Dniem Emisji na rzecz Administratora Zabezpieczeń, a 
w związku wystawieniem przez Emitenta weksla własnego zawrze on z Administratorem Zabezpieczeń stosowne 
porozumienie wekslowe. 

 
Porozumienie wekslowe upoważnia Administratora Zabezpieczeń do wypełnienia weksla własnego w 
przypadkach określonych jako powodujących skutek w postaci wykupu Obligacji. Wypełnienie weksla może 
nastąpić do dnia 28 października 2025 roku. Po upływie tego terminu lub po dokonaniu całościowego wykupu 
wszystkich obligacji weksel własny zostanie zwrócony Emitentowi. 

 
Maksymalna kwota na jaką Administrator Zabezpieczeń może wypełnić weksel własny wyniesie 150% (sto 
pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej Obligacji. 

 
Na podstawie wypełnione weksla własnego Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do dochodzenia 
roszczeń z tytułu obligacji w imieniu i na rzecz Obligatariuszy. 

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 

 
Nie później niż do Dnia Przydziału, Emitent ustanowi tytuł egzekucyjny na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, na 
mocy którego podda się obowiązkowi zapłaty zobowiązań pieniężnych z Obligacji do wysokości stanowiącej 
24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony),, przy czym Administrator Zabezpieczeń będzie mógł 
wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 28 października 2025 roku oraz będzie 
uprawniony do wielokrotnego zawracania się o wydanie mu kolejnych wypisów aktu notarialnego.  

 
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta zostanie złożone na rzecz Obligatariuszy, w imieniu 
których działać będzie Administrator Zabezpieczeń, zgodnie z art. 29 Ustawy o Obligacjach; 

 

Zastaw na udziałach Ponar Sp. z o.o. 
 
Obligacje będą zabezpieczone zastawem zwykłym („Zastaw Zwykły”) oraz zastawem Rejestrowym („Zastaw 
Rejestrowy”), łącznie zwane dalej „Zastawami” na poniżej przedstawionych zasadach. 

 
Przedmiotem Zastawu Rejestrowego będzie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) udziałów zastawcy w kapitale 
zakładowym o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł (słownie dziesięć milionów złotych) w Spółce Ponar Sp. 
z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Stolarska 21, 34-300 Żywiec, zarejestrowanej w rejestrze prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000209243, 
NIP: 6751235592, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 
Zastaw zostanie ustanowiony przez spółkę CORSAIR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Jana III Sobieskiego 
11/CD18, 40-082 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód 
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000210925, NIP: 5532292098. 
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Wartość udziałów, wynosząca łącznie 30.691.066,61 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt 
jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 61/100) została ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony 
przez Małgorzatę Kuczewską – Łaska - rzeczoznawcę. Została ona wybrana przez Emitenta jako podmiot 
dokonujący wyceny, ponieważ posiada wymagane doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny 
oraz zachowuje bezstronność i niezależność przy jej sporządzaniu, tj. spełnia wymogi określone w art. 30 ust. 1 
Ustawy o Obligacjach. Wycena przedmiotu zastawu stanowi Załącznik nr 4 do Memorandum. 

 
Przedmiot Zastawu nie jest przedmiotem innego obciążenia i nie zostaną dokonane jakiekolwiek czynności 
skutkujące powstaniem takiego obciążenia w przyszłości oprócz prawa równego pierwszeństwa dla obligacji 
kolejnych serii, jeśli zostaną wyemitowane przez Emitenta, w szczególności nie będą obciążone w okresie trwania 
Zastawu, w sposób, który dawałby podmiotom trzecim wyższe pierwszeństwo zaspokojenia 

 
Zastaw Rejestrowy zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 24.000.000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia cztery miliony). 

 
Zgody korporacyjne wymagane ze strony zastawcy do skutecznego obciążenia udziałów kapitale zakładowym 
zastawcy Zastawem zostaną przedłożone Administratorowi Zabezpieczeń do Dnia Przydziału. 

 
Umowa zastawnicza, na mocy której zostanie ustanowiony Zastaw Rejestrowy zostanie zawarta pomiędzy 
zastawcą, a Administratorem Zabezpieczeń, w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od Dnia Przydziału. Wniosek 
do sądu o wpisanie Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów zostanie złożony w terminie do 7 (siedmiu) Dni 
Roboczych od dnia ww. zawarcia umowy zastawniczej. 

 
Zastaw Rejestrowy będzie stanowić prawo z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia i status ten utrzyma do 
chwili umorzenia wszystkich Obligacji, z zastrzeżeniem ewentualnego równego pierwszeństwa obligacji kolejnych 
serii wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM, jeśli zostaną wyemitowane przez Emitenta. W 
przypadku gdyby jednak sąd nie uznał ustanowienia tego rodzaju zabezpieczenia w odniesieniu tych serii, Zastaw 
Rejestrowy będzie ustanawiany osobno na każdą z serii obligacji z równym pierwszeństwem zaspokojenia. 

 
Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony i zobowiązany do złożenia wszelkich oświadczeń i podjęcia 
wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia takim nowym zastawom rejestrowym na przedmiocie Zastawu 
równego pierwszeństwa z Zastawem Rejestrowym. 

 
Emitent zawrze z Administratorem Zabezpieczeń stosowną umowę. Zaspokojenie z Przedmiotu Zastawu nastąpi 
według wyboru Administratora Zabezpieczeń: 
1. w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego; 
2. przez przejęcie na własność przedmiotu Zastawu Rejestrowego według wartości ustalonej w oparciu o 

wycenę zleconą przez Administratora Zabezpieczeń wybranemu przez niego profesjonalnemu podmiotowi, 
na koszt i ryzyko Emitenta; 

3. w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza albo komornika. 
 
Do czasu dokonania wpisu Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów i upływu 6 (sześciu) miesięcy od jego 
prawomocnego wpisu, zabezpieczenie Obligacji będzie stanowił Zastaw Zwykły. 

 
W terminie do Dnia Przydziału zostaną zawarte umowy zastawnicze pomiędzy zastawcą, a Administratorem 
Zabezpieczeń, na podstawie których zostanie ustanowiony Zastaw Zwykły. 

 
Zaspokojenie z przedmiotu Zastawu Zwykłego nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. 

 
Zastaw Zwykły wygaśnie z chwilą dokonania prawomocnego wpisu Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów 
i upływu 6 (sześciu) miesięcy od ww. wpisu. 

 

Hipoteka 
 
Ustanawia się hipotekę umowną w rozumieniu art. 65 ust. 1 ukwh, stanowiącą zabezpieczenie Obligacji 
(„Hipoteka”), która zostanie ustanowiona przez Ponar Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu na rzecz (działającego na 
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rachunek Obligatariuszy) Administratora Zabezpieczeń, pełniącego funkcję administratora hipoteki w rozumieniu 
Ustawy o Obligacjach, na prawie własności nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Białoprądnicka 5, składającej 
się z działek 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 509/6, 509/7, 509/8, 509/9, 509/10, 509/11, 509/12, 509/13, 509/14, 
509/15, 509/16, 509/17, 509/18 położonej w miejscowości Kraków, jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb nr 
42 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie, dla których Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 
KR1P/00118902/8 („Nieruchomość”). 

 
Wartość Nieruchomości została wyceniona na kwotę 8.525.700 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia 
pięć tysięcy siedemset złotych). 

 
Nieruchomość  stanowiąca przedmiot Hipoteki została poddana wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego 
Maciej Mroczka, który sporządził operat szacunkowy. Podmiot ten został wybrany przez Emitenta jako podmiot 
dokonujący wyceny, ponieważ posiada wymagane doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny 
oraz zachowuje bezstronność i niezależność przy jej sporządzaniu, tj. spełnia wymogi określone w art. 30 ust. 1 
Ustawy o Obligacjach. 

 
Operat szacunkowy Nieruchomości 1 stanowi Załącznik nr 3 do Memorandum. 

 
Hipoteka zostanie ustanowiona do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 24.000.000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia cztery miliony). 

 
Zgody korporacyjne wymagane po stronie właściciela Nieruchomości do skutecznego obciążenia Hipoteki 
zostaną przedłożone Administratorowi Zabezpieczeń w terminie do Dnia Przydziału. 

 
Na dzień sporządzenia Warunków Emisji Obligacji Nieruchomość jest obciążona hipoteką umowną na 
pierwszym miejscu na kwotę 4.000.000 (słownie: cztery miliony złotych) zł  na rzecz Uniqua TU S.A. z siedzibą 
w Łodzi. 

 

Ustanowienie Hipoteki nastąpi po Dniu Przydziału poprzez złożenie w terminie do końca Dnia Przydziału w drodze 
stosownego oświadczenia o ustanowieniu Hipoteki, które zostanie złożone przez właściciela Nieruchomości 
Administratorowi Zabezpieczeń (jako administratorowi Hipoteki) i będzie warunkiem (niewyłącznym) 
przekazania środków uzyskanych z Emisji na rachunek Emitenta. 

 
Hipoteka wpisana zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości  na drugim miejscu pod 
względem pierwszeństwa zaspokojenia. Hipoteka zabezpiecza wszystkie obligacje Emitenta, w tym Obligacje 
oraz obligacje kolejnych serii, jeśli zostaną wyemitowane przez Emitenta za pośrednictwem PCDM. 

 
Hipoteka może zostać podzielona i wpisana na dwóch lub większej ilości wolnych miejsc hipotecznych, przy czym 
w każdym przypadku będą to następujące po sobie miejsca począwszy od drugiego.  

 
Ponadto, Administratorowi Zabezpieczeń, działającemu jako administrator hipoteki w rozumieniu Ustawy o 
Obligacjach w imieniu i na rzecz Obligatariuszy przysługuje roszczenie o przeniesienie jego Hipoteki na 
opróżnione pierwsze miejsce hipoteczne, na co właściciel Nieruchomości wyrazi zgodę, składając oświadczeniu 
o ustanowieniu Hipoteki. 

 
Emitent zobowiązuje się do spowodowania opróżnienia pierwszego miejsca hipotecznego w terminie do dnia 
przypadającego na 9 miesięcy od Dnia Przydziału i w tym samym terminie do spowodowania złożenia przez 
właściciela Nieruchomości wniosku o przeniesienie Hipoteki na pierwsze miejsce w wykonaniu roszczenia 
przysługującego Administratorowi Zabezpieczeń, działającemu jako administrator hipoteki w rozumieniu Ustawy 
o Obligacjach w imieniu i na rzecz obligatariuszy.   

 
Ponadto, niezależnie od powyższego, każdorazowo w razie wykreślenia wpisu znajdującego się na wyższym 
miejscu na to opróżnione miejsce będzie wpisywane, stanowiące część Hipoteki, roszczenie znajdujące się 
bezpośrednio za nim. 
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Zaspokojenie z przedmiotu Hipoteki będzie następować w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. 
 

Każdorazowa zmiana dłużnika hipotecznego wymaga złożenia oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji z 
art. 777 ust. 1 pkt. 5 lub 6 kpc. 

 
Szczegółowe kwestie dotyczące zaspokojenia z Hipoteki określa Umowa z Administratorem Zabezpieczeń. 

 
Emitent spowoduje ponadto, że właściciel Nieruchomości złoży na rzecz Administratora Zabezpieczeń 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 6 kpc do kwoty odpowiadającej 
24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony) w celu zaspokojenia wierzytelności przysługującej 
Obligatariuszom i Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do wystąpienia wnioskiem o nadanie klauzuli 
wykonalności takiemu aktowi notarialnemu wielokrotnie w terminie do dnia 13 października 2025 roku oraz 
wielokrotnego zawracania się o wydanie mu kolejnych wypisów aktu notarialnego. 

 

Podanie firmy (nazwy), siedziby i adresu oraz wysokości kapitału własnego podmiotu udzielającego 
zabezpieczenia (gwarantującego), z omówieniem istotnych postanowień umowy dotyczącej gwarancji lub 
zabezpieczenia - w przypadku gdy wierzytelności wynikające z papierów wartościowych zostały zabezpieczone 
gwarancją bankową lub zabezpieczeniem ustanowionym przez bank lub międzynarodową instytucję 
publiczną: 
 
Nie dotyczy 
 

Wskazanie Skarbu Państwa lub państwa członkowskiego lub podanie nazwy jednostki samorządu 
terytorialnego, siedziby i adresu jej urzędu, wielkości dochodów i wydatków za ostatni rok budżetowy, w tym 
także wielkości dochodów własnych - w przypadku gdy papiery wartościowe są gwarantowane bezwarunkowo 
i nieodwołalnie przez Skarb Państwa, państwo członkowskie lub jednostkę samorządu terytorialnego: 
 
Nie dotyczy 
 
 

5. Określenie innych praw wynikających z emitowanych lub sprzedawanych 

papierów wartościowych: 
 
Z Obligacji nie wynikają inne prawa poza wskazanymi w pkt 3 w Rozdziale IV niniejszego Memorandum.  
 
 

6. Informacje o banku-reprezentancie, administratorze zastawu lub administratorze 

hipoteki, ustanowionych w związku z emisją obligacji, zawierające: 

Firma (nazwa) banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki, ich siedziby, adresy 
wraz z numerami telefonu lub faksu, określenie sądów rejestrowych i numerów rejestrów: 
 
Administratorem Zabezpieczeń, działającym jako administrator Zastawu oraz administrator Hipoteki oraz 
administrator pozostałych zabezpieczeń obligacji jest Magdalena Grabek prowadząca działalność gospodarczą 
pod nazwą, Magdalena Grabek Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Puławska 41/5 (kod pocztowy: 02-508 Warszawa), 
NIP: 5211704261. 
 

Wskazanie istotnych postanowień umowy z bankiem-reprezentantem, administratorem zastawu lub 
administratorem hipoteki: 

 
Emitent ustanowił r.pr Martą Grabek Administratorem Zabezpieczeń w postaci weksla własnego Emitenta oraz 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta oraz upoważniał ją do wykonywania w imieniu własnym 
lecz na rachunek Obligatariuszy wszelkich praw i obowiązków wynikających z tych zabezpieczeń, a Administrator 



Memorandum Informacyjne Olkol Sp z o.o. 

 Strona | 40  

 

ta oświadczył, iż przyjmuje pełnienie funkcji Administratora Zabezpieczeń, który zostanie ustanowiony na 
zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji.  
 
Emitent ustanowił r.pr Martą Grabek Administratorem Hipoteki oraz upoważnił ją do wykonywania w imieniu 
własnym lecz na rachunek Obligatariuszy wszelkich praw i obowiązków wynikających z umów ustanawiających 
zabezpieczenia Obligacji i obowiązujących przepisów prawa, a Administrator ta oświadczył, iż przyjmuje pełnienie 
funkcji Administratora Hipoteki w odniesieniu do Hipoteki. 
 
Emitent ustanawił r.pr Martą Grabek Administratorem Zastawu oraz upoważnił ją do wykonywania w imieniu 
własnym lecz na rachunek Obligatariuszy wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy ustanawiającej 
Zastaw i Zastaw Rejestrowy i obowiązujących przepisów prawa, a Administrator ta oświadczył, iż przyjmuje 
pełnienie funkcji Administratora Zastawu, który zostanie ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności 
wynikających z Obligacji.  
 
W stosunku do wszystkich zabezpieczeń: 
1. Działania podjęte przez Administratora o mają skutek wobec wszystkich Obligatariuszy i wszystkich Obligacji, 

chyba że co innego wynika wprost z treści danej czynności lub oświadczenia albo tylko jeden lub niektórzy z 
Obligatariuszy złożyli do Administratora stosowne wnioski. 

2. Administrator może powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować 
naruszenie przepisów prawa lub spowodować powstanie roszczeń osób trzecich wobec Administratora. 
Administrator może podejmować wszelkie działania, które są konieczne i pożądane dla zapewnienia 
przestrzegania przepisów prawa. 

3. Administrator nie jest zobowiązany do ujawniania żadnych informacji, w tym dotyczących Emitenta lub 
Obligatariuszy, jeśli ujawnienie tych informacji mogłoby, w opinii Administratora, stanowić naruszenie 
przepisów prawa lub obowiązku zachowania tajemnicy lub poufności albo spowodować powstanie roszczeń 
wobec Administratora, Emitenta lub Obligatariuszy. 

4. Pełnienie funkcji Administratora obejmuje: 
a. reprezentowanie interesów Obligatariuszy wobec Emitenta w zakresie zaspokojenia  

z przedmiotu zastawu (w szczególności poprzez wystąpienie z odpowiednim powództwem)  
i rozdysponowania uzyskanych kwot pieniężnych na poczet kwoty Wykupu i spłaty Odsetek,  przy 
zachowaniu zasad podziału tych środków, określonych w niniejszej Umowie; 

b. wykonywanie wszelkich obowiązków zastawnika wynikających z umowy o ustanowienie 
zabezpieczenia, w tym składanie stosownych wniosków i odwołań w ramach postępowań 
dotyczących zabezpieczeń. 

5. Administrator jest uprawniony do weryfikacji wartości przedmiotu zabezpieczenia poprzez sprawdzenie 
wartości przedmiotu Zastawu na koszt Emitenta. 

6. Administrator jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw w zakresie czynności zmierzających do 
ochrony praw i interesów Obligatariuszy. 

7. Administrator nie jest zobowiązany do badania czy Emitent spełnił świadczenia z tytułu Obligacji i w tym 
zakresie może polegać na oświadczeniach Obligatariuszy. Administrator w przypadku zgłoszenia naruszenia 
przez Obligatariusza może jako zgodne ze stanem faktycznym i rzeczywistym stanem prawnym traktować 
pisemne oświadczenie Obligatariusza co do wystąpienia naruszenia, w tym Przypadku Naruszenia, w którym 
Obligatariusz wskaże przyczynę złożenia takiego oświadczenia. Administrator niezwłocznie powiadomi 
Emitenta o każdym otrzymanym ww. oświadczeniu Obligatariusza. 

8. W terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Administratora informacji o wymagalności choćby 
części Obligacji i otrzymania żądania rozpoczęcia procedury zaspokajania roszczeń Obligatariuszy z 
przedmiotu zabezpieczenia złożonego przez co najmniej jednego Obligatariusza Administrator podejmie 
działania zmierzające do zaspokojenia wierzytelności z Obligacji z przedmiotu zabezpieczenia. Zaspokojenie 
z przedmiotu zabezpieczenia będzie mogło nastąpić w sposób określony w umowie ustanowienia 
zabezpieczenia, przy czym Administrator jest uprawniony do wyboru, według swojego uznania, sposobu 
zaspokojenia z spośród sposobów wymienionych w umowie.  

9. Niezależnie, Administrator jest uprawniony do zażądania wydania poleceń lub udzielenia wyjaśnień 
odnośnie jakichkolwiek instrukcji od Obligatariuszy na temat tego czy i w jaki sposób powinien wykonać lub 
odstąpić od wykonania jakichkolwiek praw, uprawnień, upoważnień lub uprawnień uznaniowych, a 
Administrator może nie podejmować żadnych działań o ile i dopóki nie otrzyma przedmiotowych poleceń 
lub wyjaśnień. 
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10. Wykonując Umowę, Administrator uwzględniać będzie instrukcje Obligatariuszy co do działań, o ile nie są 
one sprzeczne z prawem oraz zasadami należytej staranności. 

11. Administrator podejmując decyzję o sposobie oraz kolejności prowadzenia egzekucji lub innego sposobu 
realizacji zaspokojenia z zabezpieczeń, będzie brał pod uwagę przede wszystkim najlepsze interesy 
Obligatariuszy, kierując się przy tym wydawanymi przez nich instrukcjami, a w dalszej kolejności także 
interesy Emitenta. W tym celu Administrator podejmie takie działania w zakresie egzekucji zabezpieczeń, 
jakie w jego ocenie będą pozwalały na pozyskanie jak największych kwot środków, jak najmniejszym kosztem 
oraz w sposób możliwie nieuciążliwy dla Emitenta. 

12. Wszelkie skierowane do Obligatariuszy zawiadomienia i informacje Administrator będzie przekazywał 
Emitentowi, który zobowiązuje się je publikować na stronie internetowej o adresie www.olkol.pl. 
Administrator Zastawu może - wedle własnego uznania i możliwości - przekazywać Obligatariuszom wszelkie 
zawiadomienia i informacje w każdej innej formie, a w szczególności w formie pisemnej lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Agenta Emisji. 

13. Emitent zobowiązuje się do pełnej współpracy z Administratorem w celu należytego wykonania niniejszej 
Umowy. 

14. Emitent zobowiązany jest do przekazywania Administratorowi: 
a. wszelkich informacji, danych, raportów, wycen, zawiadomień co do których zobowiązany będzie na 

podstawie umowy, Warunków Emisji Obligacji lub Memorandum Informacyjnego; 
b. informacji o zaistnieniu podstaw do wcześniejszego wykupu Obligacji; 
c. potwierdzeń zapłaty odsetek Obligatariuszom (na żądanie Administratora Zastawu); 
d. informacji o spadku wartości przedmiotu zabezpiecenia poniżej 150 % wartości nominalnej 

pozostających do wykupu Obligacji; 
e. informacji o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na zdolność realizacji przez Emitenta uprawnień 

Obligatariuszy; 
f. niezwłocznie - nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia nastąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przekazanie informacji lub otrzymania wezwania do przedłożenia informacji od 
Administratora. 

15. Emitent zobowiązany jest także do spowodowania udostępniania Administratorowi, na jego żądanie, 
poświadczonych kopii dokumentów związanych ze stanem prawnym lub faktycznym dotyczącym przedmiotu 
Zastawu oraz do przedstawiania Administratorowi, na jego żądanie, wyjaśnień dotyczących stanu prawnego 
lub faktycznego dotyczącego przedmiotu zabezpieczenia. 

16. Emitent zobowiązał się spowodować aby Zastawca: 

a. nie wycofał wniosku do rejestru zastawów ani nie podejmował działań zmierzających do 
niewpisania lub wykreślenia Zastawu albo wpisania go w niewłaściwym kształcie; 

b. nie podejmował żadnych działań, zmierzających do zmiany lub wykreślenia prawidłowo 
dokonanego wpisu, w tym w szczególności od takiego wpisu nie składał środków odwoławczych. 

 
 
 

Wskazanie obowiązków emitenta wobec banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora 
hipoteki: 

 
Emitent zobowiązał się, że: w terminie do końca Dnia Przydziału doprowadzi do zawarcia pomiędzy 
Administratorem Zastawu a właścicielem udziałów w spółce PONAR Sp. z o.o. - CORSAIR Sp. z o.o. z siedzibą w 
Katowicach, ul. Jana III Sobieskiego 11/CD18, 40-082 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000210925, 
NIP: 5532292098 jako zastawcy umowy Zastawu Zwykłego oraz w terminie w terminie 7 Dni Roboczych od Dnia 
Przydziału spowoduje, że Zastawca zawrze z Administratorem Zastawu umowę Zastawu Rejestrowego, a także, 
że wniosek do sądu o wpisanie Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów zostanie złożony w terminie do 7 
Dni Roboczych od dnia ww. zawarcia umowy zastawniczej. 
 
Emitent zobowiązał się spowodować, iż Zastaw zostanie ustanowiony z najwyższym pierwszeństwem 
zaspokojenia z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, Warunków Emisji Obligacji oraz Memorandum 
Informacyjnego dotyczących zapewnienia równego pierwszeństwa zabezpieczenia kolejnych serii obligacji 
kolejnych serii, jeśli zostaną one wyemitowane przez Emitenta za pośrednictwem PCDM do najwyższej sumy 
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zabezpieczenia wynoszącej 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony), a także iż, zaspokojenie z 
Przedmiotu Zastawu obciążonego Zastawem Rejestrowym będzie mogło nastąpić, według wyboru 
Administratora lub instrukcji Obligatariuszy: 
1. w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, o którym mowa w art. 21 Ustawy o Zastawie 

Rejestrowym; 
2. poprzez przejęcie Przedmiotu Zastawu na własność, o który mowa w art. 22 Ustawy o Zastawie Rejestrowym; 
3. poprzez sprzedaż Przedmiotu Zastawu w drodze przetargu publicznego, o którym mowa w art. 24 Ustawy o 

Zastawie Rejestrowym. 
 
Emitent zobowiązał się spowodować, aby Ponar Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu nie później niż do końca Dnia 

Przydziału złożył oświadczenie o ustanowieniu Hipoteki na rzecz Obligatariuszy, w imieniu i na rzecz na mocy 

niniejszej Umowy będzie działał Administrator Hipoteki i na podstawie którego to oświadczenia, nie później niż 

do końca Dnia Przydziału został do właściwego sądu złożony wniosek o wpis Hipoteki zgodny z niniejsza Umową, 

Warunkami Emisji Obligacji oraz Memorandum Informacyjnym. 

 

Oświadczenie o ustanowieniu Hipoteki musi adresować co najmniej poniższe zobowiązania, wynikające z 

Warunków Emisji Obligacji oraz Memorandum Informacyjnego: 

1. Hipoteka zostanie ustanowiona do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 24.000.000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia cztery miliony); 

2. Hipoteka wpisana zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości  na drugim miejscu pod 
względem pierwszeństwa zaspokojenia. Hipoteka zabezpiecza wszystkie obligacje Emitenta, w tym Obligacje 
oraz obligacje kolejnych serii, jeśli zostaną wyemitowane i Administrator Zabezpieczeń jest uprawniony do 
złożenia stosownych zgód umożliwiających zabezpieczenia kolejnych serii obligacji z równym 
pierwszeństwem zabezpieczenia jak Obligacje serii A. 

3. Hipoteka może zostać podzielona i wpisana na dwóch lub większej ilości wolnych miejsc hipotecznych, przy 
czym w każdym przypadku będą to następujące po sobie miejsca począwszy od drugiego.  

4. Administratorowi Hipoteki w imieniu i na rzecz Obligatariuszy będzie przysługiwało roszczenie o 
przeniesienie jego Hipoteki na opróżnione pierwsze miejsce hipoteczne, na co właściciel Nieruchomości 
wyrazi zgodę; 

 

Emitent zobowiązał się nie podejmować i spowodować, aby żaden podmiot, w tym spółka PONAR Sp. z o.o. z 

siedzibą w Żywcu: 

1. nie wycofała wniosku do sądu wieczystoksięgowego ani nie podejmowała działań zmierzających do 
niewpisania lub wykreślenia Hipoteki albo wpisania jej w niewłaściwym kształcie; 

2. nie podejmowała żadnych działań, zmierzających do zmiany lub wykreślenia prawidłowo dokonanego wpisu, 
w tym w szczególności od takiego wpisu nie składała środków odwoławczych 

3. nie podejmowała działań zmierzających do zmniejszenia wartości Hipoteki, pogorszenia jej stanu, 
zaniedbania lub powstania wad fizycznych lub prawnych; 

 

Ponadto, Emitent zobowiązał się spowodować, aby: 

1. w przypadku konieczności złożenia oświadczeń dot. Hipoteki lub Nieruchomości, w szczególności w związku 
z opróżnieniem pierwszego miejsca hipotecznego, właściciel Nieruchomości złożył oświadczenia, które będą 
w pełni urzeczywistniały interes Obligatariuszy, z zastrzeżeniem ewentualnego równego pierwszeństwa 
obligatariuszy kolejnych serii Emitenta, jeśli takie obligacje zostaną wyemitowane; 

2. Nieruchomość była utrzymywana we właściwym stanie, zgodnie z zasadami dobrej gospodarki; 
3. właściciel nieruchomości umożliwiał inspekcję Nieruchomości oraz przekazywał wszystkie dokumenty na 

każde żądanie Administratora Hipoteki; 
4. przed ustanowieniem Hipoteki zostały wyrażone wszelkie niezbędne zgody; 
5. Administrator Hipoteki był niezwłocznie informowany o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

Hipotekę, w tym dotyczących PONAR Sp. z o.o., takich jak powstanie niewypłacalności, upadłość, 
restrukturyzacja lub likwidacja. 

 
Administrator Hipoteki może według uznania żądać zaspokojenia z całości lub z części Nieruchomości. 
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Emitent zobowiązał się do spowodowania opróżnienia pierwszego miejsca hipotecznego w terminie do dnia 

przypadającego na 9 miesięcy od Dnia Przydziału i w tym samym terminie do spowodowania złożenia przez 

właściciela Nieruchomości wniosku o przeniesienie Hipoteki na pierwsze miejsce w wykonaniu roszczenia 

przysługującego Administratorowi Hipoteki w imieniu i na rzecz obligatariuszy.   

 

Ponadto, niezależnie od powyższego, każdorazowo w razie wykreślenia wpisu znajdującego się na wyższym 

miejscu na to opróżnione miejsce będzie wpisywane, stanowiące część Hipoteki, roszczenie znajdujące się 

bezpośrednio za nim. 

 

Zaspokojenie z przedmiotu Hipoteki będzie następować w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. 

 
Nie później niż do końca Dnia Przydziału, Emitent zobowiązał się ustanowić tytuł egzekucyjny na podstawie art. 

777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, na mocy którego podda się obowiązkowi zapłaty zobowiązań 

pieniężnych z Obligacji, w tym w szczególności z tytułu Odsetek, kwoty Wykupu, odsetek za opóźnienie w 

zapłacie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, 

łącznie do wysokości stanowiącej 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony, przy czym Administrator 

Zabezpieczenia będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 28 października 2025 

roku Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji przez Emitenta zostanie złożone na rzecz Obligatariuszy, w imieniu 

których działać będzie Administrator Zabezpieczenia, zgodnie z art. 29 Ustawy o Obligacjach. 

 

Zgodnie z zawartą umową, Emitent wystawił weksel własny na rzecz Administratora Zabezpieczeń tytułem 

zapłaty zobowiązań pieniężnych z Obligacji, w tym w szczególności z tytułu Odsetek, kwoty Wykupu, odsetek za 

opóźnienie w zapłacie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających 

z Obligacji, a w związku wystawieniem przez Emitenta weksla własnego zawarł on z Administratorem 

Zabezpieczeń stosowne porozumienie wekslowe. 

 

Porozumienie wekslowe upoważnia Administratora Zabezpieczeń do wypełnienia weksla własnego w 

przypadkach określonych jako powodujących skutek w postaci wykupu Obligacji, wynikających z Warunków 

Emisji Obligacji lub Memorandum Informacyjnego. Wypełnienie weksla może nastąpić do dnia 28 października 

2025 roku. Po upływie tego terminu lub po dokonaniu całościowego wykupu wszystkich obligacji weksel własny 

zostanie zwrócony Emitentowi. Maksymalna kwota na jaką Administrator Zabezpieczeń może wypełnić weksel 

własny wynosi 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. 

 

Wskazanie obowiązków banku-reprezentanta, administratora zastawu lub administratora hipoteki wobec 
obligatariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez ten bank lub tego 
administratora, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez emitenta obowiązków wynikających z warunków 
emisji, a także w razie stwierdzenia, że sytuacja finansowa emitenta stwarza zagrożenie dla zdolności 
wykonywania przez niego obowiązków wobec obligatariuszy: 
 
W przypadku uznania przez Administratora, że wykonanie przez Emitenta zobowiązań z Obligacji jest poważnie 

zagrożone, Administrator działając w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy jest uprawniony do 

złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń przeciwko Emitentowi, a w przypadku zaistnienia przesłanek 

określonych w odpowiednich przepisach prawa lub w WEO Administrator działając w imieniu własnym lecz na 

rachunek Obligatariuszy jest w szczególności upoważniony do: 

1. wystąpienia z powództwem przeciwko Emitentowi; 

2. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta; 

3. wszczęcia egzekucji wobec Emitenta; 

4. podjęcia pozostałych działań przewidzianych w Umowie. 
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Zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy w wyniku realizacji bądź egzekucji z przedmiotów zabezpieczenia będzie 

mogło nastąpić na zasadach określonych w umowie z Administratorem, Warunki Emisji Obligacji, Memorandum 

Informacyjnym oraz umowach ustanowienia danego zabezpieczenia, w szczególności z uwzględnieniem specyfiki 

danego zabezpieczenia i warunków jego realizacji. 

 

Administrator będzie dokonywał każdorazowej dystrybucji środków uzyskanych w toku egzekucji lub realizacji 

zabezpieczeń, niezwłocznie po ich uzyskaniu.  

 

Administrator zaliczy kwoty uzyskane na poczet zobowiązań Emitenta w następującej kolejności: 

1. udokumentowane i uzasadnione koszty i wydatki Administratora związane z dochodzeniem roszczeń z 

Obligacji, w tym Wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie, które nie zostały pokryte przez Emitenta 

[grupa pierwsza]; 

2. wartość nominalna niewykupionych przez Emitenta Obligacji [grupa druga]; 

3. Odsetki od Obligacji lub inne świadczenia związane z Obligacjami [grupa trzecia]; 

 

Jeżeli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie należności należących do wszystkich grup, 

to należności dalszej grupy zaspokaja się dopiero po całkowitym zaspokojeniu należności poprzedzającej grupy. 

Gdy zaś suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności tej samej 

grupy to należności danej grupy zaspokaja się stosunkowo do wysokości każdej z nich. 

 

Administrator nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek czynności wynikających z niniejszej Umowy 

lub umów ustanowienia zabezpieczeń, jeśli nie dysponuje środkami na pokrycie kosztów wykonywania tych 

czynności. Administrator nie jest zobowiązany do finansowania łub organizowania finansowania czynności w 

jakikolwiek inny sposób niż wynikający z niniejszej Umowy lub umów ustanowienia zabezpieczeń. 

 

W przypadku konieczności podejmowania przez Administratora jakichkolwiek czynności wynikających z niniejszej 

Umowy lub umów ustanowienia zabezpieczeń, Administrator zwróci się do Emitenta z żądaniem przekazania 

stosownej do potrzeb zaliczki na poczet kosztów takich działań a Emitent zobowiązuje się wpłacić na rachunek 

bankowy Administratora żądaną kwotę w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez 

Administratora. 

 

W przypadku nieuzyskania od Emitenta zaliczki na poczet kosztów podejmowanych przez Administratora 

jakichkolwiek czynności wynikających z niniejszej Umowy lub umów ustanowienia zabezpieczeń, Administrator 

zwróci się do Obligatariusza występującego z żądaniem podjęcia działań zmierzających do zaspokojenie jego praw 

z tytułu Obligacji z żądaniem przekazania stosownej do potrzeb zaliczki na poczet kosztów koniecznych do 

podjęcia działań przez Administratora, a Obligatariusz ten, zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy 

Administratora żądaną kwotę w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Administratora.  

 

Po zaspokojeniu wszystkich wierzytelności, Administrator podejmie działania ukierunkowane na zwolnienie lub 

dokonanie wyrejestrowania obciążeń z przedmiotu zabepieczeń (jeżeli nie dojdzie do zaspokojenia z takiego 

przedmiotu) oraz wydanie Emitentowi ewentualnej nadwyżki środków pozyskanych przez Administratora w 

wyniku realizacji lub egzekucji z zabezpieczeń. 

 
 

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.  
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8. Informacje o warunkach i sytuacjach, w których emitent ma prawo albo jest 

obowiązany 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 zobowiązany do wcześniejszego wykupu Obligacji, a Obligatariusz uzyskuje prawo do wcześniejszego 
Wykupu Obligacji w przypadku:  
1. gdy Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z mocy Ustawy o obligacjach w sytuacjach i na 

warunkach wskazanych poniżej; 
2. żądania wcześniejszego Wykupu złożonego przez Obligatariusza, w sytuacjach oraz na warunkach 

określonych poniżej.  
 

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. 
 

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 8 w Rozdziale IV niniejszego Memorandum Informacyjnego. 
 
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.  
 
Emitent zobowiązany będzie dokonać przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza w terminie 30 dni 
od otrzymania uprawnionego żądania i tylko w zakresie Obligacji objętych żądaniem. 
 
Zawiadomienie z żądaniem przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza powinno zostać przesłane 
przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres PCDM, Administratora Zabezpieczeń i Emitenta. 

 
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 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).  
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Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza związany z naruszeniem przez Emitenta innych 
obowiązków 
 
Obligatariusz ma prawo do żądania wcześniejszego Wykupu wszystkich lub części posiadanych przez siebie 
Obligacji, a Emitent zobowiązany jest dokonać wcześniejszego Wykupu tych Obligacji w przypadku („Przypadki 
Naruszenia”): 
1. braku uzyskania przez Emitenta lub jego spółki zależne, przychodów ze sprzedaży z kontrahentem PKP 

Intercity S.A.  na poziomie minimum 34.000.000,00 mln zł w roku 2022 oraz 31.000.000,00 mln zł w 
pierwszym półroczu 2023, wykazanych w sprawozdaniach finansowych (co najmniej bilans, rachunek 
wyników oraz zestawienie zmian w kapitale własnym) odpowiednio w rocznym sprawozdaniu finansowym i 
półrocznym bilansie. Emitent zobowiązuje się sporządzić sprawozdania w terminie 150 dni od daty 
zakończenia okresu oraz przekazać je Administratorowi Zabezpieczeń oraz PCDM w terminie 15 dni. 

2. odstąpienie przez PKP Intercity S.A. z winy Emitenta od umów trwających w Dniu Emisji zawartych z 
Emitentem lub jego spółkami zależnymi. Przypadkiem Naruszenia nie będzie wygaśnięcie umowy w związku 
z wykonaniem umowy lub zastąpienie umowy jaką kontrahenci wypowiedzą, inną, ekwiwalentną lub wyższą 
umową co do wartości kontraktu. 

3. rozporządzenie więcej niż 50% udziałami Emitenta przez jego udziałowca na Dzień Emisji za cenę lub po 
wartości niższej niż wartość godziwa; 

4. w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 – nieprzekazanie w terminie 7 dni na każde żądanie Administratora 
Zabezpieczeń lub PCDM dokumentu wyceny przedsiębiorstwa Emitenta, stanowiącego podstawę transakcji, 
sporządzonej przez podmiot spełniający kryteria profesjonalizmu i niezależności; 

5. brak złożenia do rejestru zastawów przez Emitenta w terminie 14 Dni Roboczych od Dnia Przydziału Obligacji 
wniosku o wpis Zastawu Rejestrowego; 

6. brak złożenia wniosku o ujawnienie Hipoteki na pierwszym miejscu hipotecznym do dnia przypadającego w 
terminie 9 miesięcy od Dnia Przydziału; 

7. Emitent wypłaci dywidendę lub jej ekonomiczny ekwiwalent w jakiejkolwiek wysokości; 
8. Emitent będzie posiadał na koniec jakiegokolwiek kwartału kalendarzowego po 1 stycznia 2022 roku 

wymagalne zobowiązania powyżej kwoty 2.500.000 (słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych) z 
wyłączeniem zobowiązań względem podmiotów powiązanych oraz Ponar Sp. z o.o.; 

9. wobec Emitenta zostaną wszczęte postępowania egzekucyjne na kwotę co najmniej 2.500.000,00 (słownie 
dwa miliony pięćset tysięcy złotych) zł z wyłączeniem postępowania ujawnionego w punkcie 10 Rozdziału V 
Memorandum; 

10. wszczęcie postępowań upadłościowego, likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego Emitenta; 
11. wystąpienie przesłanek niewypłacalności Emitenta ; 
12. niewywiązanie się przez Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom: (i) rocznych sprawozdań 

finansowych wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania, w terminie 
150 (stu pięćdziesięciu) dni od zakończenia danego roku obrotowego (ii) sprawozdań kwartalnych (czyli co 
najmniej bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym) wraz z wykazem stanu 
przekroczenia przypadków naruszenia warunków emisji lub ich braku w odniesieniu do wszystkich kryteriów 
określonych w niniejszych Warunkach Emisji, w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od zakończonego kwartału. 
Sprawozdania zostaną udostępnione drogą elektroniczną, tj. zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
oraz będą dostępne w siedzibie Emitenta; 

 
Emitent zobowiązuje się niezwłocznie podać do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.olkol.pl, a 
także listownie na adres Administratora Zabezpieczeń oraz PCDM informację o wystąpieniu Przypadku 
Naruszenia. 

 
Emitent przed podjęciem czynności, stanowiącej Przypadek Naruszenia może zwołać Zgromadzenie 
Obligatariuszy, celem wyrażenie zgody na podjęcie decyzji. W przypadku pozytywnej uchwały dana czynność nie 
będzie powodowała powstania prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza. 

 
Emitent zobowiązany będzie dokonać przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza w terminie 30 dni 
od otrzymania uprawnionego żądania i tylko w zakresie Obligacji objętych żądaniem. 
 
Zawiadomienie z żądaniem Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza powinno zostać przesłane 
przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres PCDM, Administratora Zabezpieczenia  i Emitenta. 
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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 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).  

 

Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta  
 
Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego Wykupu całości lub części Obligacji Serii A na żądanie własne 
polegające na wykupie Obligacji Serii A w wyznaczonym przez Emitenta dniu („Dzień Wcześniejszego Wykupu na 
Żądanie Emitenta”).  

 
Emitent zobowiązuje się do podania informacji o zgłoszeniu żądania wcześniejszego Wykupu Obligacji wraz ze 
wskazaniem Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta w terminie nie krótszym niż 10 (dziesięć) Dni 
Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta. Informacja ta będzie przekazana na adres 
mailowy wskazany w Formularzu Zapisu.  
 
Jeżeli Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta 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. W przypadku realizacji przez Emitenta żądania Wcześniejszego Wykupu, oprócz 
wartości nominalnej posiadanych Obligacji Serii A, 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. W przypadku gdy próg dojścia emisji do skutku jest określony - wskazanie tego 

progu: 
 
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.  
 
Emitent jest uprawniony do nieprzydzielenia Obligacji według własnego uznania, niezależnie od wartość 
zebranych w ramach Oferty środków. 
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11. W przypadku emisji obligacji przychodowych zamieszcza się dodatkowo: 

szczegółowy opis przedsięwzięcia, do którego przychodów lub majątku służy 

obligatariuszom prawo zaspokojenia z pierwszeństwem przed innymi 

wierzycielami, wskazanie, czy emitent ograniczył odpowiedzialność za 

zobowiązania wynikające z obligacji do przychodów lub majątku określonego 

przedsięwzięcia, wskazanie banku prowadzącego rachunek bankowy, na który 

będą wpływać przychody z przedsięwzięcia, i wskazanie numeru tego rachunku 

oraz zasad dokonywania z niego wypłat, szczegółowy opis zasad obliczania 

przychodów przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem, do jakiej części przychodów 

oraz odpowiednio majątku przysługuje obligatariuszom prawo pierwszeństwa w 

zaspokajaniu swoich roszczeń: 
 
Nie dotyczy 

 

12. W przypadku emisji obligacji, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze 

środków uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków 

uzyskanych w celu spłaty tych obligacji, zamieszcza się dodatkowo informacje o: 

łącznej wartości wierzytelności, ich charakterze, ustanowionych na nich 

zabezpieczeniach, szacunkowym oprocentowaniu oraz o ogólnej ocenie 

wypłacalności dłużników z tytułu tych wierzytelności, prawach emitenta w 

stosunku do wierzytelności, zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu tych 

wierzytelności: 
 
Nie dotyczy 
 
 

13. Informacje o kosztach emisji i przeprowadzenia publicznej oferty papierów 

wartościowych; 
 
Zarząd Emitenta szacuje koszt przygotowania i przeprowadzenia Oferty, w tym koszty sporządzenia 
Memorandum z uwzględnieniem kosztów doradztwa transakcyjnego, prawnego, oferowania, a także koszty 
wycen i opłat na nie więcej niż 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) przy założeniu, że 
zostaną objęte wszystkie oferowane Obligacje.  
 
 

14. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i 

obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku: 

 
 
Poniższe informacje są oparte wyłącznie na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w Polsce w czasie 
przygotowywania Memorandum oraz na interpretacji tych przepisów wynikającej z praktyki organów 
podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Na skutek zmian legislacyjnych lub zmian w interpretacji 
przepisów podatkowych, w tym na skutek zmian w orzecznictwie sądów administracyjnych lub praktyce organów 
podatkowych, stwierdzenia zawarte w Memorandum mogą stracić aktualność.  
 
Zawarte w niniejszym Memorandum informacje podatkowe nie stanowią porady prawnej ani podatkowej, lecz 
mają charakter ogólny, w sposób selektywny przedstawiają poszczególne zagadnienia i nie uwzględniają 
wszystkich sytuacji, w jakich może znaleźć się Inwestor. Potencjalnym Inwestorom zaleca się skorzystanie z 
pomocy osób i podmiotów zajmujących się profesjonalnie doradztwem podatkowym, w celu uzyskania informacji 
o konsekwencjach podatkowych występujących w ich indywidualnych przypadkach.  
 
Znajdujące się poniżej określenie „odsetki”, jak również każde inne określenie, ma takie znaczenie, jakie 
przypisuje mu się na gruncie polskiego prawa podatkowego.  
 



Memorandum Informacyjne Olkol Sp z o.o. 

 Strona | 49  

 

Podatek dochodowy  
 
Poniższy opis nie obejmuje specyficznych konsekwencji podatkowych mających zastosowanie w przypadku 
podmiotowych lub przedmiotowych zwolnień z podatku dochodowego (np. dotyczących krajowych lub 
zagranicznych funduszy inwestycyjnych).  
 

Osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.  
 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PDOF osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, 
podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce 
położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na 
terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która: (i) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych 
lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych); lub (ii) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 (sto 
osiemdziesiąt trzy) dni w roku podatkowym. Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem właściwych umów o 
unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.  
 

Opodatkowanie przychodów z odsetek (dyskonta) z Obligacji osób fizycznych  
 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy PDOF odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych (w tym odsetki od 
obligacji) kwalifikowane są jako przychody z kapitałów pieniężnych.  
 
W świetle art. 30a ustawy PDOF przychodów z odsetek osiąganych przez osoby fizyczne podlegające 
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce nie łączy się z przychodami z innych źródeł, lecz 
opodatkowuje się zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 19% (dziewiętnaście procent) 
przychodu.  
 
Zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy PDOF zryczałtowany podatek dochodowy od odsetek oraz dyskonta od papierów 
wartościowych pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla 
podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z 
papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje 
za pośrednictwem tych podmiotów.  
 
Zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy PDOF w przypadku wypłaty odsetek (dyskonta) z papierów wartościowych 
zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego są podmioty 
prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek 
pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Tym 
samym to nie podatnik, lecz podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, za 
którego pośrednictwem odsetki (dyskonto) są wypłacane, jako płatnik, jest odpowiedzialny za rozliczenie 
podatku.  
 
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy PDOF, płatnicy przekazują stosowne kwoty podatku na rachunek bankowy 
właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 (dwudziestego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym pobrano podatek. Zgodnie z art. 45 ust. 3b ustawy PDOF, jeżeli podatek nie zostanie pobrany przez 
płatnika, osoba fizyczna jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym, składanym 
do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.  
 

Opodatkowanie odpłatnego zbycia Obligacji przez osoby fizyczne  
 
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 6 pkt a) ustawy PDOF przychody z odpłatnego zbycia Obligacji kwalifikowane są jako 
przychody z kapitałów pieniężnych.  

 
Zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy PDOF, dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym Obligacji) 
nie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej stawki podatkowej, ale 
zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy PDOF jest opodatkowany zryczałtowanym 19- procentowym podatkiem 
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dochodowym. Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochód jest 
obliczany jako różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
a kosztami uzyskania przychodów, obliczonymi na podstawie stosownych przepisów Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych. Na podstawie art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1 ustawy PDOF, jeżeli cena 
wyrażona w umowie bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, kwotę przychodu 
określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.  

 
Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku z tytułu zbycia obligacji, a osoba dokonująca 
wypłat nie pobiera podatku ani zaliczek na podatek. Roczne zeznanie podatkowe podatnicy powinni sporządzić 
w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, na podstawie przekazanych im przez 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 
imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu.  

 
Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie obligacji następuje w wykonywaniu działalności 
gospodarczej. Obligacje traktowane są jako aktywa związane z prowadzoną działalnością. W takim przypadku 
przychody z odpłatnego zbycia obligacji powinny być traktowane jako przychody z prowadzonej działalności 
gospodarczej i opodatkowane według zasad właściwych dla przychodu z tego źródła.  
 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu.  
 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PDOP podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd w Polsce, podlegają obowiązkowi 
podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek 
podatkowy).  

 
Dochody (przychody) z Obligacji, w tym z odsetek albo dyskonta oraz odpłatnego zbycia Obligacji przez 
podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych właściwych do opodatkowania pozostałych 
przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach danego źródła przychodów. Co do zasady odsetki 
są ujmowane jako przychód w momencie ich otrzymania, a nie zaś w momencie ich naliczenia. Przychodem z 
odpłatnego zbycia Obligacji jest co do zasady ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli cena 
wyrażona w umowie bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, kwotę przychodu 
określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej (art. 14 ustawy PDOP). W przypadku dochodu z 
odpłatnego zbycia obligacji koszty uzyskania przychodów są co do zasady rozpoznawane w momencie, gdy 
odpowiadający im przychód został osiągnięty. Podatnik samodzielnie (bez udziału płatnika) rozlicza podatek 
dochodowy zodsetek/dyskonta oraz z odpłatnego zbycia obligacji, który rozliczany jest wraz zpozostałymi 
dochodami z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej w ramach tego samego źródła przychodów.  

 
Dochody (przychody) z Obligacji, w tym z ich odpłatnego zbycia, co do zasady łączy się z przychodami z zysków 
kapitałowych (art. 7b ust. 1 ustawy PDOP). W przypadku ubezpieczycieli, banków oraz niektórych innych 
podmiotów (instytucji finansowych), przychód ten zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków 
kapitałowych (art. 7b ust. 2 ustawy PDOP). Odpowiednia stawka podatku jest taka sama, jak stawka podatku 
stosowana do działalności gospodarczej, tj. 19% dla zwykłego podatnika lub 9% dla małych i nowych podatników.  

 
Jeżeli Obligacje znajdują się na rachunku zbiorczym, a tożsamość podatników nie zostanie ujawniona podmiotowi 
prowadzącemu ten rachunek, może się zdarzyć, że podatek zostanie pobrany. Stosownie do art. 26 ust. 2a ustawy 
PDOP, w przypadku gdy wypłata należności z tytułu odsetek dokonywana jest na rzecz podatników będących 
osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie 
została płatnikowi ujawniona, płatnik pobiera podatek w wysokości 20% od łącznej wartości dochodów 
(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza 
rachunku zbiorczego.  
 
 



Memorandum Informacyjne Olkol Sp z o.o. 

 Strona | 51  

 

Osoby fizyczne i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający w Polsce ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu  
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy PDOF osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy PDOP podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli nie mają na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od 
dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

Opodatkowanie przychodów z odsetek (dyskonta) z Obligacji – ograniczony obowiązek podatkowy  
 
Zasadniczo opisane powyżej zasady opodatkowania odsetek (dyskonta) Obligacji uzyskiwanych przez osoby 
fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce mają również zastosowanie do 
odsetek uzyskiwanych przez osoby fizyczne podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o 
ile właściwe umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarte z państwem będącym krajem 
rezydencji podatkowej osoby fizycznej nie stanowią inaczej.  

 
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 
podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji podatkowej.  
 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 
w Polsce  
 
W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy PDOP odsetki (dyskonto) od Obligacji 
opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20% (dwadzieścia procent).  
 

Opodatkowanie odpłatnego zbycia Obligacji – ograniczony obowiązek podatkowy  
 
Zasadniczo zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia Obligacji opisane powyżej mają zastosowanie 
również w przypadku dochodów uzyskiwanych w Polsce przez osoby fizyczne i osoby prawne podlegające w 
Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, chyba że odpowiednie umowy w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania przewidują inaczej.  

 
Na gruncie wielu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, dochody uzyskane z 
tytułu zbycia obligacji przez rezydentów podatkowych danego państwa nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.  
 

Podatek od spadków i darowizn 
 
Zgodnie z art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn nabycie przez osoby fizyczne 
między innymi w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia 
testamentowego lub darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów 
wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków idarowizn, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub 
zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego 
pobytu na terytorium Polski.  

 
W świetle art. 7 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn podstawą opodatkowania jest co do zasady 
wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według 
stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.  
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Stawki podatku od spadków i darowizn są różne i zależą od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo 
innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 
Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn.  

 
Stosownie do art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności 
rzeczy lub praw majątkowych (w tym obligacji) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, 
ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi 
urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku 
nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu 
stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku niespełnienia powyższego warunku nabycie własności rzeczy lub 
praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy 
podatkowej.  

 
Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, nabycie prawa majątkowych (w tym obligacji) 
podlegających wykonaniu na terytorium Polski nie podlega opodatkowaniu, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, 
ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby 
na terytorium Polski.  
 

Podatek od czynności cywilnoprawnych  
 
W świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych opodatkowaniu podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży lub zamiany rzeczy lub praw majątkowych. Czynności 
te podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są:  
1. rzeczy znajdujące się na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski;  
2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca 

ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i czynność cywilnoprawna została dokonana na 
terytorium Polski.  

 
Co do zasady sprzedaż obligacji emitowanych przez spółki z siedzibą na terytorium Polski jest uznawana za 
sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski i w związku z tym podlega podatkowi od 
czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% (jeden procent), który zgodnie z art. 4 pkt 1 w zw. z art. 10 Ustawy 
o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych jest płatny przez nabywcę i powinien zostać rozliczony w ciągu 14 
(czternastu) dni od dokonania czynności (tj. od dnia zawarcia umowy sprzedaży). Podstawą opodatkowania jest 
wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Jednakże zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych 
będących instrumentami finansowymi: (i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, (ii) 
dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, (iii)dokonywana w 
ramach rynku zorganizowanego, (iv) dokonywana poza rynkiem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz 
zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy na rynku zorganizowanym – w 
rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.  
 

Odpowiedzialność płatnika  
 
Płatnik podatku, który nie wykonał obowiązków obliczenia, pobrania lub wpłaty podatku organowi 
podatkowemu, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. 
Płatnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. W takim przypadku 
organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.  
 
 

15. Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów 

- w przypadku gdy Emitent zawarł takie umowy: 
 
Emitent nie zawarł umów o gwarancję emisji. 
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16. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, w tym co 

najmniej wskazanie: 

Grupy inwestorów, do których oferta jest kierowana: 
 
Oferta 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 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 niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane 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. 
 

Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży: 
  
Oferta rozpocznie się z chwilą rozpoczęcia udostepnienia do publicznej wiadomości Memorandum 
Informacyjnego. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane we wskazanych poniżej 
terminach: 
 

CZYNNOŚĆ TERMIN 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 13 października 2021 

Przyjmowanie Zapisów na Obligacje 13 października – 28 października 2021 

Przydział Obligacji 29 października 2021 

 
Terminy Oferty Obligacji mogą ulec zmianie. Emitent może zarówno podjąć decyzję o wydłużeniu terminów 
oferty, jak i jej skróceniu w przypadku wcześniejszego objęcia zapisami maksymalnej liczby oferowanych 
Obligacji.  

 
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 Memorandum 
Informacyjnego termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Oferty.  
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Informacja o zmianie terminów przekazana zostanie w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego w 
formie komunikatu aktualizującego podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione 
niniejsze Memorandum nformacyjne, czyli na stronie internetowej Spółki: www.olkol.pl oraz na stronie 
internetowej PCDM: www.pcdm.pl  
 
Sprostowanie niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek nie stanowi 
zmiany Memorandum Informacyjnego. Tym samym Emitent jest uprawniony do korekty treści Memorandum 
Informacyjnego w tym zakresie bez zgody Obligatariuszy. 
 

Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz terminu związania zapisem: 
 
Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferuje się do 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) 
Obligacji na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych) każda.  

 
Firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie 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 
Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o 
Ofercie oraz Emitencie.  

 
Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako rekomendacja, propozycja lub 
oferta nabycia Obligacji. Ani niniejsze Memorandum Informacyjne, ani papiery wartościowe nim objęte nie były 
przedmiotem zatwierdzenia, rejestracji lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. 
Papiery wartościowe objęte niniejszym Memorandum Informacyjnym 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 w Ofercie, powinien 
zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w innych państwach, które mogą 
mieć do niego zastosowanie w tym zakresie. 

 
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.  

 
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 nr 5 do niniejszego 
Memorandum, 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; 

http://www.pcdm.pl/
https://portal.pcdm.pl/creator
mailto:obligacje@pcdm.pl
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• w Punkcie Obsługi Klientów PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa lub w każdym Punkcie 
Obsługi Klientów spośród wymienionych w Załączniku nr 6 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 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 Memorandum 
Informacyjnego 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 dokumentacji emisyjnej. 
 
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.  
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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.  

 
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. 

 

Zasady, miejsca 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, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. o numerze: 
 

42 1020 1026 0000 1302 0473 7799 
 

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 A Olkol Sp. z o.o. 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.  
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Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu 
wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne 

 
Zapis na Obligacje Oferowane jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.  

 
W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji udostępniony zostanie suplement do Memorandum 
Informacyjnego zawierający informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących 
czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Obligacji, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum 
Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po udostępnieniu 
Memorandum Informacyjnego, 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) 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 Memorandum Informacyjnego, związane są złożonym zapisem na Obligacje zgodnie z 
warunkami zawartymi w zmienionym suplemencie Memorandum. 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. 

Terminy i szczegółowe zasad przydziału papierów wartościowych. 
 
Przydział Obligacji zostanie dokonany w dniu 29 października 2021 roku. 
 
Przydział Obligacji i przekazanie środków z Emisji z rachunku PCDM na rachunek Emitenta mogą zostać dokonane 
jedynie po kumulatywnym spełnieniu się następujących warunków: 
1. przedstawieniu PCDM uchwały przydziałowej, sporządzonej zgodnie z przepisami prawa i Memorandum 

Informacyjnym; 
2. przedstawieniu Administratorowi Zabezpieczeń dokumentów i zgód korporacyjnych podmiotów trzecich 

niezbędnych do ustanowienia Zabezpieczeń; 
3. ustanowieniu Zastawu Zwykłego na zasadach opisanych w niniejszym Memorandum; 
4. złożeniu oświadczenia o ustanowieniu Hipoteki oraz złożeniu wniosku do sądu wieczystoksięgowego o wpis 

Hipoteki; 
5. potwierdzeniu przez Agenta Emisji prawidłowości przeprowadzenia Emisji. 
 
W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa powyżej emisja Obligacji Serii A nie dochodzi do skutku, 
a środki podlegają zwrotowi nie później niż po upływie 60 dniu od planowanego Dnia przydziału. 

 
Przydział Obligacji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty na Obligacje, 
zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym.  

 
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, zapisy Inwestorów będą podlegać zasadom 
przedstawionym poniżej. 
 
Inwestorzy którzy złożyli i opłacili zapisy przed dniem, w którym łączna liczba Obligacji, na jakie Inwestorzy złożyli 
i opłacili zapisy od początku okresu przyjmowania zapisów przekroczyła łączną liczbę Obligacji („Dzień 
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Przekroczenia Zapisów”), Obligacje zostaną przydzielone w liczbie wynikającej ze złożonych i opłaconych zapisów 
a subskrypcja zostanie zakończona wcześniej, niż wynika to z przyjętego pierwotnie harmonogramu - następnego 
dnia roboczego po dniu, w którym subskrybowano wszystkie oferowane Obligacje (chyba, że Dniem 
Przekroczenia Zapisów będzie przedostatni dzień subskrypcji, wówczas oferta zakończy się planowo). 
 
Zapisy złożone i opłacone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) do końca następnego dnia 
roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) zostaną proporcjonalnie zredukowane.  
 
Łączna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy na Obligacje w okresie od Dnia 
Przekroczenia Zapisów do końca następnego dnia roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania 
zapisów) będzie równa różnicy między łączną liczbą oferowanych Obligacji, a liczbą Obligacji przydzielonych 
Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy w dniach poprzedzających Dzień Przekroczenia Zapisów. Po dniu 
roboczym następującym po Dniu Przekroczenia Zapisów, zapisy i wpłaty na Obligacje nie będą przyjmowane.  
 
Informacja o Dniu Przekroczenia Zapisów (jeżeli nastąpi) oraz o wcześniejszym dniu przydziału zostanie podana 
do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki zostało udostępnione niniejsze 
Memorandum Informacyjne, czyli na stronie internetowej Spółki: www.olkol.pl oraz na stronie internetowej 
PCDM: www.pcdm.pl. 

 
Stopa alokacji i stopa redukcji zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 
przecinku. Liczba Obligacji przydzielonych poszczególnym Inwestorom będzie wyrażać się liczbą całkowitą, a więc 
tzw. ułamkowe części Obligacji, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Obligacje nie przyznane w 
wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej Obligacji, kolejno tym Inwestorom, których zapisy 
zostały objęte redukcją i którzy złożyli i opłacili zapisy na największą liczbę Obligacji, aż do całkowitego 
wyczerpania puli Obligacji powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Obligacji objętych zapisami 
o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego 
ustalenia tej kolejności (ta sama wartość wpłat zaksięgowana przez bank prowadzący rachunek oraz tego samego 
dnia) Emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji zgodnie z zasadą dyskrecjonalną, tj. według własnego 
uznania Emitenta. 

 
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 zostało 
opublikowane niniejsze Memorandum Informacyjne. 
 

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 Memorandum 
Informacyjnego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone takiemu Inwestorowi w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych 
od daty złożenia PCDM u oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody.  

 
Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.  

 
Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w Formularzu Zapisu.   
 

Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia. 
 
Oferta nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostanie złożony ani jeden poprawny i opłacony zapis. 
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Emitent może w każdym czasie i bez podawania przyczyn podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania 
Oferty.  
 
Emitent może w każdym czasie i bez podawania przyczyn podjąć decyzję o nieprzydzieleniu Obligacji pomimo 
zakończenia Oferty lub nie przydzielić ich z uwagi na spełnienie warunków wymaganych do dokonania przydziału 
i zwolnienia środków z rachunku PCDM. 

 
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 
zostało udostępnione Memorandum Informacyjne. 
 

Sposób i forma ogłoszenia o: dojściu albo niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu 
wpłaconych kwot, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu. 
 
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 zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, tj. na stronie internetowej Spółki: www.olkol.pl 
oraz na stronie internetowej PCDM www.pcdm.pl. 

 
W przypadku odstąpienia od przeprowadzania Oferty lub jej odwołania albo nieprzydzieleniu Obligacji 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 zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, tj. 
na stronie internetowej Spółki: www.olkol.pl oraz na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl. 

 
Informację o zawieszeniu Oferty Emitent poda do publicznej wiadomości w formie suplementu do Memorandum 
Informacyjnego w sposób w jaki został udostępniony Memorandum Informacyjne, tj. na stronie internetowej 
Spółki: www.olkol.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 Memorandum Informacyjnego, 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 albo o nieprzydzieleniu Obligacji, 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.  

 
 

17. Wskazanie celów emisji papierów wartościowych, które mają być realizowane z 

uzyskanych wpływów z emisji, wraz ze wskazaniem planowanej wielkości 

wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z 

wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie. 

 

Celem Emisji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta 
oraz na realizację kontraktów remontowych z kontrahentami Emitenta. 
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Emitent będzie alokował środki z Emisji w sposób uznaniowy na każdą z umów, w zależności od bieżącej sytuacji, 
finansowej, płynnościowej i zapotrzebowania na pokrycie kosztów bieżących. Cele Emisji nie ulegną zmianie. 
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V. Dane o Emitencie i jego działalności  
 

1. Firma (nazwa), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta wraz z 

numerami telefonu lub faksu, adresem głównej strony internetowej i adresem 

poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji 

statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej: 
 

Nazwa (firma) Emitenta: Olkol Sp. z o.o. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Oleśnica 

Adres: ul. Moniuszki 20 

Numer KRS:  0000552751 

Oznaczenie Sądu:   Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna Wydział IX Gospodarczy KRS 

REGON: 361271819 

NIP:  9112010600 

Telefon: +48 71 39 95 100 

Poczta e-mail:  info@olko.pl 

Strona www: www.olkol.pl 

 
 

2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 
 
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 
 

3. Wskazanie przepisów 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. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz 

z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku, gdy Emitent jest 

podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i 

numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 
 
Emitent został zarejestrowany w dniu 10 kwietnia 2015 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552751. Utworzenie Emitenta nie wymagało 
uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu. 
 
 

5. Krótki opis historii Emitenta: 
 

Olkol sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi w zakresie napraw i modernizacji taboru kolejowego, specjalizując 
się w poddawaniu tym zabiegom przede wszystkim lokomotyw elektrycznych. Spółka powstała w 2015 r. i 
prowadzi działalność na terenie dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Oleśnicy (na mocy 
umowy z syndykiem masy upadłościowej tego przedsiębiorstwa) – jej aktywność stanowi rozwinięcie 
doświadczenia i możliwości technicznych tej firmy. Jej podstawową działalnością jest kompleksowy serwis taboru 
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kolejowego wraz z pełnym odbiorem komisarycznym i dozorowym. Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną 
kadrę pracowniczą z długoletnim doświadczeniem w zakresie modernizacji, napraw i bieżącego utrzymania 
taboru kolejowego, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.  

 
Oferta firmy obejmuje naprawy na wszystkich poziomach utrzymania (P1-P5) lokomotyw elektrycznych 

wykorzystywanych zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Spółka prowadzi również naprawy zestawów 
kołowych, silników trakcyjnych, aparatury i maszyn pomocniczych wspomnianych pojazdów kolejowych. Wśród 
klientów firmy wymienić można największych w kraju przewoźników pasażerskich (m.in. PKP Intercity), 
towarowych (PKP Cargo, Rail Polska, CTL Logistics, PCC Intermodal, Captrain, DLA, Logistics & Transport 
Company, HSL Polska) jak i inne spółki aktywne na polskim rynku taborowym (Cargounit Sp. z o.o., PKP 
CargoTabor, PKP Intercity Remtrak). Wśród najistotniejszych podmiotów na rzecz których Olkol sp. z o.o. 
świadczy usługi naprawcze, wymienić należy PKP Intercity (naprawa i modernizacja lokomotyw elektrycznych i 
spalinowych. (EU/EP07, EP08, EP09 i SM42)), Cargounit Sp. z o.o., (naprawy główne i modernizacje lokomotyw 
ET22 i EU07) oraz prywatnych przewoźników kolejowych (naprawy lokomotyw ET22 i EU07). 

 
Poza doświadczeniem w wykonywaniu napraw na różnym poziomie utrzymania, spółka dysponuje 

unikalnymi na skalę krajową możliwościami modernizacyjnymi lokomotyw EU07 (najpopularniejszymi 
lokomotywami uniwersalnymi w Polsce) do standardu EU07A. W tym zakresie bazuje na doświadczeniu ZNTK 
Oleśnica, która zrealizowała dla PKP Intercity przebudowę łącznie trzech takich jednostek w 2011 i 2014 r. 
Przedsięwzięcie takie to pionierska, głęboka, zaawansowana modernizacja pojazdu, zakładająca przede 
wszystkim zabudowę silników asynchronicznych i podniesienie prędkości maksymalnej lokomotywy do 160 
km/h, a także zapewnienie ergonomiczności pracy maszynisty i obniżenia kosztów utrzymania pojazdu. Obecnie 
spółka rozpoczęła realizację projektu modernizacyjnego na rzecz PKP Intercity, zakładającego głęboką 
modernizację 20 lokomotyw EP/EU07. Olkol może się także pochwalić innymi wykonanymi przedsięwzięciami 
modernizacyjnymi, m.in. lokomotyw EP07 należących do wspomnianego przewoźnika. Spółka posiada 6 własnych 
lokomotyw w tym 1 typu EU07, 1 typu ET21 i 4 typu SM42. Lokomotywy te są na różnych etapach napraw P4 i 
P5. Na ich bazie Spółka jako pierwsza na polskim rynku świadczy usługę lokomotywy zastępczej na czas naprawy. 
Część lokomotyw po zakończeniu naprawy będzie dzierżawiona lub wystawiona na sprzedaż.  

 
 
Misją firmy jest świadczenie wysokiej jakości usług naprawczych i modernizacyjnych taboru kolejowego dla 

podmiotów aktywnych na rynku przewozowym w naszym kraju, przyczyniając się tym samym do zwiększenia 
niezawodności i jakości najbardziej ekologicznego środka transportu we współczesnej gospodarce – transportu 
szynowego. Krótkoterminowym celem działalności spółki jest zaspokajanie obecnych potrzeb naprawczych i 
modernizacyjnych lokomotyw elektrycznych należących do krajowych przewoźników kolejowych, firm 
dzierżawiących tabor kolejowy oraz innych podmiotów związanych z krajowym rynkiem przewozowym. Jako cel 
długoterminowy przedsiębiorstwa wskazać należy przemianę w wyspecjalizowane, nowoczesne centrum 
świadczące kompleksowe usługi napraw i modernizacji różnych rodzajów pojazdów kolejowych o znaczeniu 
regionalnym, bazujące na unikalnym doświadczeniu i możliwościach technicznych, nowoczesnych technologiach 
i korzystnym położeniu geograficznym. Realizacja tego założenia możliwa będzie poprzez następujące działania: 

1. odnowę parku maszynowego wykorzystywanego przez firmę, 
2. inwestycje w nowoczesne, energooszczędne technologie – oparte na wykorzystaniu odnawialnych 

źródeł energii, 
3. wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania i oceny jakości realizacji projektów, 
4. poszerzenie kompetencji o prowadzenie prac naprawczych i utrzymaniowych lokomotyw 

spalinowych, 
5. dywersyfikację portfela zamówień poprzez świadczenie usług również dla klientów zagranicznych – 

pochodzących z Republiki Czeskiej, Słowacji, czy Niemiec. 
 
Emitetnt dużą wagę przykłada aktualnie do prac rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji i 

digitalizacji. Niemiecka firma konsultingowa specjalizująca sie w logistyce i sektorze kolejowym SCI Verkehr 
GmbH w najnowszym raporcie "Worldwide Rolling Stock Manufacturers 2021" zauważa, że jedną z szans 
rozwojowych dla firm zajmujących się taborem kolejowym jest cyfryzacja ze szczególnym uwzględnieniem 
aplikacji koncentrujących się na "digital maintenance" i "condition monitoring".  
 

Emitent w konsorcjum z  Politechniką Wrocławską i warszawską spółką technologiczną SIM FACTOR również 
zdefiniowali taką potrzebę biznesową i w listopadzie 2021 rozpoczną realzację projektu B+R "Innowacyjny system 
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predykcyjnej eksploatacji układu lokomotywa-otoczenie z wykorzystaniem technologii rozszerzonej 
rzeczywistości". Jest to związane z tym, że 26 lipca bieżącego roku NCBiR opublikował na swojej stronie oficjalną 
listę projektów  złożonych w pierwszej rundzie w ramach konkursu 1/1.1.1/2021 Działanie 1.1 "Projekty B+R 
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa”.  
 
Ocenie według kryteriów zostało poddanych 175 wniosków i zgodnie z zatwierdzoną 23 lipca 2021 r. listą 
rankingową, 76 projektów zostało wybranych do dofinansowania, na łączną kwotę dofinansowania 607 952 
175,05 PLN, a 99 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania. Wśród tych 76 projektów jest 
przedmiotowy projekt zgłoszony przez konsorcjum w składzie OLKOL Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) oraz 
Politechnika Wrocławska i Sim Factor Sp. z o.o. jako konsorcjanci. Wartość projektu : 10 011 779,30 PLN. Kwota 
dofinansowania : 6 367 159,65 PLN. Czas trwania projektu : 27 miesięcy 
 
Zadaniem projektu będzie przeprowadzenie prac rozwojowych w celu opracowania prototypu kompleksowych 
narzędzi wspierających pracowników firm zajmujących się serwisem taboru kolejowego. Jednym z elementów 
takiego wsparcia będzie opracowane rozwiązanie dotyczące podejścia predykcyjnego pozwalającego w sposób 
proaktywny diagnozować stan lokomotywy i infrastruktury torowej w czasie rzeczywistym oraz zgłaszać działania 
zapewniające utrzymanie ciągłości ruchu. Zbadane zostanie systemowe rozwiązanie monitorowania, 
rejestrowania i raportowania nieprawidłowego zachowania elementów składowych taboru, na podstawie 
automatycznej analizy online danych z czujników. Ciągłe monitorowanie stanu taboru odbywać się będzie w celu 
natychmiastowego wykrycia ewentualnych niepokojących objawów, charakteryzujących się odchyleniem od 
wzorca, które może wskazywać na zbliżają się awarię. Badane będą różne źródła danych, które umożliwiają 
wyodrębnienie wzorca błędu i przypisanie go do procesów eksploatacji taboru. Dodatkowo planuje się 
utworzenie „cyfrowego bliźniaka” na potrzeby doskonalenia procesów eksploatacji pojazdów oraz systemu ich 
utrzymania. Jako kolejny element wsparcia zostanie opracowany kompleksowy systemu narzędzi, 
wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości, wspomagających pracę serwisantów taboru podczas 
usług realizowanych przez OLKOL oraz obniżających koszt przeszkolenia pracowników. Wszystkie systemy 
wsparcia pracowników zostaną zintegrowane w kompletne rozwiązanie wsparcia a w trakcie testów na taborze 
w warunkach operacyjnych określony zostanie wpływ wdrożenia rozwiązania na efektywność utrzymania taboru. 
 
 

6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich 

tworzenia: 
 
 
Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 8.000.000 zł. Kapitał 
zakładowy jest podzielony na 80.000 udziałów o wartość 100 zł każdy.  
 
Zgodnie z bilansem Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku, które były 
przedmiotem badania przez biegłego rewidenta oraz 30 czerwca 2021 roku, który nie był przedmiotem badania 
przez biegłego rewidenta na wartość kapitału własnego Spółki składają się następujące pozycje: 
 

 (PLN) 30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 640 120,83 4 069 971,12 1 247 263,32 

Kapitał (fundusz) podstawowy 8 000 000,00 8 000 000,00 5 600 000,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny, w tym: 

0,00 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe, w tym: 

0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych  -3 930 028,88 -4 480 869,00 -6 545 175,00 

Zysk (strata) netto -429 850,29 550 840,12 2 192 438,32 

Źródło: Emitent 
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7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego: 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego w Spółce nie występuje nieopłacony kapitał 
zakładowy. 
 
 

8. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 

instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity 

depozytowe: 
 
Na dzień publikacji Memorandum żadne papiery wartościowe Emitenta nie są ani nie były przedmiotem notowań 
na żadnym rynku zorganizowanym. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego, Emitent 
nie wystawiał żadnych kwitów depozytowych. 
 
 

9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli 

wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 

emitenta: 
 
Zgodnie z wiedzą Emitenta, nie zostały wobec Spółki wszczęte postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, 
arbitrażowe ani likwidacyjne mogące mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 
 

10. Postępowania egzekucyjne 
 
W dniu 30 września 2021 Emitent otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik zawiadomienia o 
zajęciu wierzytelności na kwotę 1.776.348.80 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy 
trzysta czterdzieści osiem złotych 80/100) z tytułu zobowiązania podatkowego spółki LOZYW Sp. z o.o. Emitent 
pozostawał dłużnikiem LOZYW Sp. z o.o. z tytułu umowy cywilnoprawnej i zobowiązania nie zrealizował. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik w oparciu o tytuł wykonawczy z 2017 roku, dokonał zajęcia 
wszelkich wierzytelności przysługujących Emitentowi od Rail Polska Sp. z o.o. oraz PKP INTERCITY S.A. Spółka 
podjęła działania, zmierzające do wstrzymania lub zawieszenia egzekucji. Natomiast Spółka LOZYW wystąpiła da 
Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik z wnioskiem o układ ratalny, który jest w tej chwili 
opiniowany,  wyrażenie zgody na podpisanie układu spowoduje uchylenie zajęcia wobec Spółki OLKOL. 
 
 

11. Informacja 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 

takich, 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, albo stosowna informację o braku takich 

postępowań: 
 
 
W dniu 15 lipca 2021 roku Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wydał na podstawie art. 
207 § 1, art. 67a § 1 pkt. 2 w zw. z art. 67b § 1 pkt. 2 Ordynacji Podatkowej decyzję w przedmiocie rozłożenia na 
raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2021 roku w wysokości 4.428.819,00. 
Kwota będzie płacona w ratach do 25.01.2022 roku, przy czym ostatnia z rat, płatna 25.01.2022 roku wynosi 
3.701.087,00 zł. Emitent wskazuje, że przedmiotowa decyzja jest wynikiem okoliczności, które Emitent opisywał 
w pkt. 5.2. Sprawozdania Finansowego za rok 2020. 
 
Istotnym elementem jest spór jaki toczy Spółka OLKOL z Burmistrzem Miasta Oleśnicy. Spór dotyczy zwrotu 
nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata 2018-2019 w kwocie 1 242 095,00. W przypadku korzystnego 
dla Spółki OLKOL rozstrzygnięcia Burmistrz Miasta Oleśnica będzie zobowiązany powyższą kwotę 
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zwrócić. Stosownie do art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 
z 2019 roku, poz. 1170, z późn. zm.) Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle 
wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która: 

1. jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub 
2. jest wykorzystywana do przewozu osób, lub 
3. tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm. 

Posiadana przez Podatnika infrastruktura jest udostępniana licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. 
Następuje to na zasadach określonych każdorazowo z podmiotem, który zamawia u podatnika usługi związane z 
utrzymaniem pojazdów szynowych. Jednocześnie ze względu na charakter remontowanych pojazdów, ich 
dostawa do zakładu podatnika jest realizowana wyłącznie przez licencjonowanych przewoźników kolejowych. 
Taki sposób udostępnienia pozostaje w zgodzie z obowiązującym orzecznictwem. Podkreślić należy, że ww. 
infrastruktura spełnia cele określone w ustawie o transporcie kolejowym oraz w ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych. 
 
 
 

12. 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: 
 

 (PLN) 30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

ZOBOWIĄZANIA I 
REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 

34 111 944,66 46 888 084,92 38 419 629,88 36 367 705,09 

I. Rezerwy na 
zobowiązania 

0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Zobowiązania 
długoterminowe 

7 185 124,87 7 054 464,91 27 225 694,58 0,00 

III. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

26 926 819,79 39 833 620,01 11 193 935,30 36 367 705,09 

IV. Rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
W opinii Emitenta nie istnieją inne niż wskazane lub wykazane w sprawozdaniu finansowym  zobowiązania, w 
szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość 
realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych. 
 
 

13. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Memorandum: 
 
W opinii Emitenta brak jest nietypowych okoliczności lub zdarzeń mających wpływ na wyniki z działalności 
gospodarczej za rok obrotowy 2020. 
 
 

14. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej emitenta i jego 

grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały 

po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w § 15 Rozporządzenia: 
 
W ocenie Emitenta po sporządzeniu danych finansowych, określonych w sprawozdaniach finansowych 
załączonych do niniejszego Memorandum nie zaszły istotne wydarzenia, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2020 poza opisanym poniżej. 
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Emitent zwraca uwagę, że w dniu 30 września 2021 Emitent otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-
Prądnik zawiadomienia o zajęciu wierzytelności na kwotę 1.776.348.80 (słownie: jeden milion siedemset 
siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 80/100) z tytułu zobowiązania podatkowego spółki 
LOZYW Sp. z o.o. Emitent pozostawał dłużnikiem LOZYW Sp. z o.o. z tytułu umowy cywilnoprawnej i zobowiązania 
nie zrealizował. Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik dokonał zajęcia wszelkich wierzytelności 
przysługujących Emitentowi od Rail Polska Sp. z o.o. oraz PKP INTERCITY S.A. Spółka podjęła działania, zmierzające 
do wstrzymania lub zawieszenia egzekucji. W dniu 5 październik 2021 Spółka LOZYW, występujący jako dłużnik, 
wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie zobowiązania na raty, podpisanie układu ratalnego 
spowoduje wstrzymanie egzekucji wobec OLKOL Sp. z o.o. 
 
W dniu 15 lipca 2021 roku Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wydał na podstawie art. 
207 § 1, art. 67a § 1 pkt. 2 w zw. z art. 67b § 1 pkt. 2 Ordynacji Podatkowej decyzję w przedmiocie rozłożenia na 
raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2021 roku w wysokości 4.428.819,00. 
Kwota będzie płacona w ratach do 25.01.2022 roku, przy czym ostatnia z rat, płatna 25.01.2022 roku wynosi 
3.701.087,00 zł. Emitent wskazuje, że przedmiotowa decyzja jest wynikiem okoliczności, które Emitent opisywał 
w pkt. 5.2. Sprawozdania Finansowego za rok 2020. 
 
W dniu 17.02.2021 r. Olkol Sp z o.o. podpisała z Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w 
upadłości reprezentowanymi przez Syndyka masy upadłości - Zofię Bożenę Przygodę   porozumienie   dotyczące   
uregulowania   sytuacji   prawnej   nieruchomości   położonych w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20 w Oleśnicy. Na 
mocy ugody Olko! Sp z o.o. zobowiązała się przekazać (zwrócić) do Masy Upadłości prawa do Nieruchomości, 
natomiast Syndyk zobowiązała się zawrzeć umowę dzierżawę Nieruchomości oraz działek gruntu z przyznaniem 
Spółce prawa pierwokupu dzierżawionej nieruchomości. W dniu 10.03.2021 r. w formie aktu notarialnego 
sporządzono umowę przekazania nieruchomości do Masy Upadłości. Z uwagi na zawarte umowy/ugodę z ZNTK 
S.A. Spółka podjęła decyzje przekwalifikowania zobowiązań z długoterminowych na krótkoterminowe w   kwocie   
ok.   21   mln   zł i   ujawni   je w zobowiązaniach innych. Wyżej opisane zdarzenie tj. zwrot majątku do syndyka, 
które nastąpiło po dniu bilansowym zostanie ujęte w sprawozdaniu za rok 2021, a w celu zachowania 
porównywalności prezentowanychdanych również retrospektywnie. Powyższe zdarzenie wpłynie na 
sprawozdanie finansowe 2021 roku oraz retrospektywnie na wynik z lat ubiegłych w sposób następujący: 

1. obniżenie zobowiązań krótkoterminowych o kwotę ok. 21 mln zł, 
2. obniżenie wartości początkowej zwróconych środków trwałych o kwotę ok. 17 mln zł, oraz cofnięcie 

umorzenia dokonanych odpisów amortyzacyjnych o kwotę ok. 650 tyś. zł, co wpłynie na 
3. wynik z lat ubiegłych 
4. zwiększenie kwoty zobowiązań   z tytułu   podatku VAT o kwotę ok. 4 mln zł i podatku   CIT o kwotę ok. 

136 tyś zł. 
Istnieje ryzyko, że Urząd Skarbowy w 2021 po wystawieniu faktur korygujących na zwrot majątku do Syndyka 
może zinterpretować, iż Spółka w okresie 2019-2020 użytkując nieruchomość i grunt, pomimo ponoszenia 
bieżących kosztów obsługi uzyskała przysporzenie majątkowe, w postaci braku ponoszonych opłat czynszowych. 
Kwoty mogą znacząco wpłynąć na sytuacje majątkowa jednostki, w związku z czym Spółka wystąpi o 
indywidualną interpretację podatkową do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 
 
Dodatkowym istotnym zdarzeniem po dacie bilansu było ujawnienie bezpodstawności sprzedaży dokumentacji 
technicznej przez ZNTK na rzecz Olko! Sp z o.o. która nastąpiła na podstawie umowy o przeniesienie praw 
autorskich majątkowych z dnia 29 grudnia 2017 roku. Przedmiotem umowy było przeniesienie praw autorskich 
majątkowych do utworu w postaci dokumentacji technicznej powstałej w wyniku realizacji projektu pod nazwą: 
,,Zmodernizowana elektryczna lokomotywa liniowa typu 4E (serii EU/EP07) spełniająca wymagania i 
zapewmaJąca interoperacyjność  systemu  kolei  konwencjonalnych".  Wykaz  dokumentów  wchodzących w 
skład utworu został wymieniony w załączniku nr 1 do umowy. Jak wskazują prawnicy analizujący dokonaną w 
2017 r. transakcję, ZNTK sprzedało autorskie prawa majątkowe nie będąc właścicielem tych praw. Strony 
transakcji uzgodniły, iż w roku 2021 zostanie podpisane porozumienie, na mocy którego zostanie zwrócona cała 
dokumentacja techniczna z Olkol do ZNTK. Na podstawie posiadanej w tym zakresie wiedzy w 2020 r. Olkol 
dokonał wycofania całorocznych odpisów amortyzacyjnych od posiadanych praw autorskich. Od stycznia 2021 
opisy amortyzacyjne także nie będą naliczane.W momencie dopełnienia wszelkich formalności  związanych ze 
zwrotem dokumentacji oraz otrzymania faktury korygującej Spółka zaprezentuje wpływ na sprawozdanie 
finansowe za rok 2021 oraz retrospektywnie na wynik lat ubiegłych: 

1. obniżenie zobowiązań długoterminowych na kwotę ok. 2,4 mln zł (wartość pozostała do spłaty 
2. wobec ZNTK z tytułu dokumentacji technicznej) 
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3. powstanie należności długoterminowej na kwotę ok. 7,16 mln zł (różnica między wartością brutto 
faktury ok. 9,59 mln zł a kwotą zobowiązania 2,4 mln zł) 

4. obniżenie wartości początkowej WNIP o kwotę 7,8 mln zł i zmniejszenie umorzenia o 1,56 mln zł. 
5. podwyższenie wyniku z lat ubiegłych: za rok 2019 - 780 000,00 zł, rok 2018 - 780 000,00 - łącznie I 560 

000,00 zł, 
6. zwiększenie kwoty zobowiązań z tytułu podatku VAT o kwotę ok.1,8 mln zł i podatku CIT o kwotę ok. 

296 tyś zł. 
Pojawienie się w 2021r. znacznych zobowiązań budżetowych, będących reperkusja zdarzenia po dacie bilansu 
mogą istotnie wpłynąć na zachowanie płynności spółki i ciągłości procesów technologicznych w realizacji 
kontraktów. W celu ograniczenia ryzyka utraty płynności spółka wystąpiła do Naczelnika Dolnośląskiego       
Urzędu       Skarbowego        z        prośbą        o        rozłożenie        zobowiązania z tytułu podatku VAT na raty 
(pomoc de minimis). 
 

15. W przypadku zamieszczenia w memorandum prognozy wyników finansowych 

emitenta lub jego grupy kapitałowej należy zamieścić następujące informacje: 

prognozowane wyniki, okres, którego prognoza dotyczy, podstawy i istotne 

założenia tej prognozy, sposób monitorowania przez emitenta możliwości 

realizacji prognozowanych wyników, okresy, w jakich emitent będzie dokonywał 

oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz ewentualnej korekty 

prezentowanej prognozy, wraz ze wskazaniem zastosowanych kryteriów tej 

oceny: 
 
Emitent nie opublikował prognoz finansowych. 
 
 

16. W odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta: 
 
Zarząd Spółki jest jednoosobowy. W Spółce nie została ustanowiona Rada Nadzorcza. 

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani: 
 
Bogusław Kowalski - Prezes Zarządu, zgodnie z umową Spółki członkowie zarządu powoływani są na czas 
nieoznaczony, a ich mandat wygasa na skutek odwołania, rezygnacji lub śmierci. 
 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 
 
Bogusław Kowalski – menadżer i ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu  w branży transportowej, 
absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (studia doktoranckie), Wydziału Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie) i Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego (studia magisterskie).  Inicjował i nadzorował utworzenie Kolei Mazowieckich, współautor jednej 
z największych w Polsce inwestycji zagranicznych związanych z koleją – budowy zakładu produkcyjnego 
szwajcarskiego koncernu Stadler w Siedlcach, organizował przejęcie przez konsorcjum samorządowe 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. wraz z planem rozwoju. Aktywnie uczestniczył w uchwalaniu przez Sejm 
m.in. ustaw dotyczących infrastruktury i przewozów. Zaangażowany w przygotowanie strategii rozwoju Grupy 
PKP na lata 2017-2019. Nadzorował wdrażanie innowacyjnych projektów m.in. dotyczących sprzedaży biletów 
kolejowych dla PolRegio oraz szkolenia maszynistów dla kolejowych przewoźników samorządowych. Autor 
kilkudziesięciu ekspertyz, analiz i publikacji naukowych z zakresu polityki transportowej, logistyki, kolejowych 
przewozów pasażerskich i transportu publicznego. Członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menadżerów Transportu 
Szynowego. 

Wskazanie, czy osoby te pełniły w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub osób zarządzających 
w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji: 
 
Pan Bogusław Kowalski 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.  
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Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej 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 Bogusław Kowalski 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 osób zarządzających lub osób nadzorujących 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, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o 
równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 
Rzeczpospolita Polska: 
 
Pan Bogusław Kowalski 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 Bogusław 
Kowalski 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 osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, 
jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta: 
 
W odniesieniu do Pana Bogusława Kowalskiego 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 osoby 
zarządzające i osoby nadzorujące emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób 
zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, 
należy to wskazać: 
 
W odniesieniu do Pana Bogusława Kowalskiego nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić w 
związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 
 

 

17. W przypadku spółek kapitałowych - dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze 

wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 

5 ustawy: 
 
Kapitał podstawowy wynosi 8.000.000 PLN i dzieli się na 80.000 udziałów. Na dzień publikacji Memorandum 
struktura wspólników Emitenta jest następująca: 
 

Lp Podmiot % głosów/udziałów Ilość udziałów 

1 CORSAIR Sp. z o.o. 100 % 80.000 
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18. Podstawowe informacje o działalności gospodarczej emitenta i jego grupy 

kapitałowej, ze wskazaniem w szczególności produktów, rynków zbytu, 

posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji: 
 

Opis rynku, na którym działa Emitent 
 
 

Polska jest krajem posiadającym bogate tradycje jeśli chodzi o transport szynowy, stosunkowo gęstą sieć 
kolejową, relatywnie duży park taborowy, a także znaczące know-how oraz doświadczenie i możliwości 
techniczne jego modernizacji. Dziedzictwem poprzedniego systemu politycznego, gospodarczego i społecznego 
było szerokie wykorzystanie kolei jako podstawowego środka transportu przede wszystkim towarów masowych, 
ale także do realizacji dalekobieżnych przewozów pasażerskich. Znaczna jego część została zaprzepaszczona, wraz 
z gwałtownym wzrostem przewozów na drogach kołowych i rozwojem motoryzacji indywidualnej. Jednak obecne 
wyzwania, przed którymi stoi zarówno gospodarka ogólnoświatowa, jak i krajowa, takie jak transformacja 
energetyczna i konieczność ograniczania emisji CO2 do atmosfery sprawiają, że transport kolejowy ma przed 
sobą dobre perspektywy rozwojowe. Dotyczy to zwłaszcza czasów popandemicznych – jednym ze sposobów na 
poradzenie sobie z recesją wywołaną epidemią COVID-19 ma być szersze wykorzystanie transportu publicznego, 
przy wsparciu ze środków unijnych. Ogromną rolę powinien tutaj odegrać ekologiczny i efektywny transport 
szynowy.  

 
W kolejnych latach kontynuowany będzie proces wymiany starszych pojazdów eksploatowanych w naszym 

kraju. Ze względów finansowych i technicznych nie będzie jednak możliwe natychmiastowe pozbycie się 
jednostek starszych generacji i zastąpienie ich fabrycznie nowymi pojazdami – nawet pomimo dostępności 
znaczących środków unijnych. Aby zachęcić pasażerów do powrotu do kolei i przyciągnąć na tory większą ilość 
towarów, niezbędne będzie więc także efektywna eksploatacja lokomotyw, zespołów trakcyjnych i wagonów. 
Przewoźnicy i organizatorzy transportu publicznego, planując swoją politykę taborową, powinni odpowiedzieć 
sobie na fundamentalne pytanie o kierunki własnej polityki taborowej. Niniejszy raport pokazuje istotną rolę 
odpowiadających na nie analiz, wskazuje na bogate doświadczenie, jakie ma polski przemysł taborowy w 
prowadzeniu zaawansowanych modernizacji oraz szacuje, jaki jest potencjał krajowego rynku i w jaki sposób 
wpłynął na niego kryzys związany z pandemią COVID-19. Główny wniosek jest jeden – wymiana 
wyeksploatowanych pojazdów kolejowych jest nieunikniona, ale należy stawiać na inteligentne i racjonalne 
połączenie zarówno zakupów nowych jednostek, jak i modernizacji tych spośród starszych, które się do tego 
nadają. 

 
W 2019 r. w Polsce eksploatowane były 1822 lokomotywy elektryczne (z czego w ruchu pasażerskim 313, a 

w towarowym - 1509), 2254 lokomotywy spalinowe (pasażerskie - 108 i towarowe - 2146) oraz 1194 elektryczne 
zespoły trakcyjne (w tym 2 elektryczne wagony silnikowe) i 271 spalinowych zespołów trakcyjnych oraz 
spalinowych wagonów silnikowych1. W ostatnich latach liczba pojazdów kolejowych wykorzystywanych w 
przewozach pasażerskich systematycznie maleje. Ma to związek z prowadzonymi projektami zakupu nowych 
jednostek, przy jednoczesnym wycofywaniu części wysłużonych elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57, które 
wciąż jeszcze stanowią największą i najbardziej rozpowszechnioną na polskich torach grupę ezt. Jednocześnie w 
drugiej dekadzie XXI w. miało miejsce ograniczenie wykorzystywania tradycyjnych składów pasażerskich, 
złożonych z wagonów i lokomotyw na rzecz eksploatacji elektrycznych zespołów trakcyjnych. Ma to związek z 
zaprzestaniem obsługi większości połączeń dalekobieżnych (międzyregionalnych) przez największego 
przewoźnika kolejowego w naszym kraju - Przewozy Regionalne (obecnie funkcjonujące pod nazwą PolRegio) 
oraz z dużymi inwestycjami taborowymi PKP Intercity, które kupiło kilkadziesiąt nowoczesnych ezt. 

 

 
1 Jeśli nie wskazano inaczej, dane liczbowe dotyczące ilostanu taboru kolejowego w Polsce na 

tej i kolejnych stronach podano za: Tabor kolejowy 2019, Urząd Transportu Kolejowego, 

Warszawa 2020. 
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Źródło: UTK, estymacje własne 
 

Zgodnie z danymi UTK, w 2019 r. eksploatowana była ponad połowa ilostanu pozostających w gestii 
przewoźników pasażerskich lokomotyw elektrycznych i spalinowych (w przypadku tych pierwszych - prawie 59%, 
tych drugich - niemal 55%). Pozostałe znajdowały się w naprawach lub były wyłączone z eksploatacji na skutek 
awarii i zdarzeń na sieci kolejowej. Wzrastał także ich średni wiek. Pośród używanych w Polsce lokomotyw 
elektrycznych będących własnością przewoźników pasażerskich wynosił on w 2019 r. nieco ponad 35 lat (33,8 w 
2018 r.), a lokomotyw spalinowych - 42,3 lata (prawie 41,7 lat w 2018 r.). Taka sytuacja to rezultat stosunkowo 
niedużych dostaw nowych pojazdów - w latach 2010-2019 na krajowy rynek trafiły jedynie 22 nowe lokomotywy 
elektryczne oraz 11 spalinowych. Sytuacja wyraźnie poprawiła się nieco później - wraz z (bardzo dużym jak na 
polskie warunki) zamówieniem na 30 nowych lokomotyw elektrycznych, które PKP Intercity złożyło w 
nowosądeckim Newagu. 

 
Pomimo spadku liczby elektrycznych zespołów trakcyjnych, w ostatnich latach ich wykorzystanie przez 

pasażerskich przewoźników kolejowych wyraźnie się zwiększyło. Ezt stanowią obecnie największą grupę 
pozyskiwanego nowego taboru w naszym kraju. Zaprzestano nieopłacalnych i coraz droższych modernizacji EN57. 
Jednocześnie zwiększa się świadomość organizatorów regionalnego transportu publicznego dotycząca korzyści z 
eksploatacji nowego taboru (są to m.in. kwestie związane z kosztem całego cyklu życia pojazdu). Przesłanki te 
oraz stosunkowo łatwy dostęp do funduszy unijnych na zakup taboru kolejowego doprowadziły do zwiększenia 
popularności rodzimych platform ezt regionalnych - Elf (Pesa Bydgoszcz) i Impuls (Newag Nowy Sącz) oraz 
złożenia ogromnego - jak na polski rynek - zamówienia przez Koleje Mazowieckie w firmie Stadler. Łącznie w 
latach 2010-2019 na krajowe tory wyjechało 418 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pozwoliło to na rozwój 
technologiczny produkcji krajowych firm taborowych (opracowanie II generacji wspomnianych pojazdów Elf i 
Impuls oraz uzyskanie kompetencji do produkcji taboru hybrydowego). Tendencje te sprawiły, że współczynnik 
wykorzystania ezt zwiększył się, przy jednoczesnym spadku liczby eksploatowanych pojazdów tego typu (wynosił 
on w 2019 r. ok. 63%, a w 2018 r. - niecałe 62%). Zmniejszył się natomiast ich średni wiek - w 2018 r. wynosił on 
26,5 lat, w 2019 r. - już 24,8 lata. 
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Źródło: UTK, estymacje własne 
 

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku spalinowych zespołów trakcyjnych i wagonów silnikowych. W 
ich przypadku rynek wydaje się być raczej nasycony - po relatywnie dużych zakupach tego typu pojazdów, które 
miały miejsce w pierwszych 15 latach XXI wieku, nastąpił spadek zainteresowania pozyskaniem kolejnych 
jednostek. Ich liczba w ostatnich latach nieznacznie się zwiększa, ale podobnie jest ze średnim wiekiem 
spalinowych zespołów trakcyjnych (w 2018 r. wynosił on nieco ponad 11,6 lat, w 2019 r. - już 12,5 lat) oraz 
wagonów silnikowych (14,2 lat w 2018 r, i 15,4 lat w 2019 r.). W latach 2010-2019 polskie samorządy regionalne 
oraz (w o wiele mniejszym stopniu) należący do nich przewoźnicy pozyskali łącznie 109 takich pojazdów (88 
spalinowych zespołów trakcyjnych i 21 wagonów silnikowych). Co znamienne, wszystkie one zostały dostarczone 
przez polskich producentów (zamówienia krótkich serii nie skłaniają zagranicznych firm taborowych do składania 
ofert w polskich przetargach). Jednocześnie w tym segmencie polskiego rynku wzrosło zainteresowanie 
modernizacjami, pomimo stosunkowo niskiego wieku poszczególnych jednostek. Trudno spodziewać się też w 
kolejnych latach dużych zamówień na kolejne pojazdy tego typu - głównie z powodu rosnącej popularności 
rozwiązań hybrydowych (a w dalszej perspektywie czasowej - być może także pojazdów z napędem wodorowym), 
jako potencjalnie bardziej opłacalnych do eksploatacji na trasach wiodących zarówno przez linie 
zelektryfikowane, jak i te pozbawione sieci trakcyjnej. 
 

 
Źródło: UTK, estymacje własne 
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Kilka istotnych tendencji można również zidentyfikować, jeżeli chodzi o eksploatowane w Polsce lokomotywy 
towarowe. Pierwszą z nich jest zwiększająca się od kilku lat liczba tych pojazdów. Ma to związek z pozyskiwaniem 
przez operatorów zarówno nowych, jak i używanych jednostek (w tym przypadku mamy zazwyczaj także do 
czynienia z „polonizacjami” lub modernizacjami) - czasem przy wsparciu ze środków unijnych (np. dla przewozów 
intermodalnych) oraz ze zwiększającą się popularnością usług podmiotów zajmujących się dzierżawą taboru 
kolejowego. Dzięki temu w przypadku lokomotyw elektrycznych zarysowuje się druga tendencja - nieznaczny 
spadek średniego wieku jednostek znajdujących się w gestii przewoźników towarowych działających w naszym 
kraju. W 2018 r. wynosił on prawie 36,6 lat, a w 2019 r. - 36,3 lat. Inaczej jest w przypadku lokomotyw 
spalinowych. W tym segmencie rynku średni wiek pojazdu w 2018 r. wynosił 38,3 lat, a w 2019 r. - już nieco 
ponad 39 lat. Taka różnica spowodowana jest jednak najprawdopodobniej tym, że w przypadku lokomotyw 
spalinowych na o wiele szerszą skalę (w porównaniu z pasażerskim parkiem taborowym) były i wciąż są 
stosowane zaawansowane modernizacje. Sprawiają one, że do eksploatacji trafiają praktycznie nowe jednostki, 
z wymienionymi niemal wszystkimi ważnymi podzespołami i układem napędowym, których wiek jednak 
formalnie nie ulega zmianie. Zależność ta znajduje również swoje odzwierciedlenie w statystykach dotyczących 
liczby nowych lokomotyw towarowych, które zostały wyprodukowane i trafiły na polski rynek w latach 2010-
2019. Stało się tak ze 152 pojazdami elektrycznymi i jedynie 10 spalinowymi. 

 
O wciąż stosunkowo dużym potencjale modernizacyjnym tego segmentu rynku mogą świadczyć dane 

dotyczące tego, ile spośród lokomotyw spalinowych w Polsce znajduje się w eksploatacji. W 2019 r. jedynie nieco 
ponad 50% jednostek z napędem elektrycznym i ok. 53% z napędem spalinowym było na bieżąco użytkowane. 

 
Na tle państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej Polska posiada stosunkowo duży park taborowy. 

Szczególnie znacząca jest liczba lokomotyw spalinowych. Pod względem wielkości zasobów kolejowej 
suprastruktury, nasz kraj ustępuje jedynie Niemcom. Za Polską znajdują się kraje regionu, w których kolej również 
jest ważnym elementem gospodarki (przede wszystkim jeśli brać pod uwagę towarowe przewozy masowe) – 
Ukraina, Czechy, Węgry i Rumunia. 
 

 
Źródło: estymacje własne 
 

Stan krajowej kolei porównywać jednak powinniśmy przede wszystkim z wysoko rozwiniętymi krajami Europy 
Zachodniej. Przykładowo, w naszym regionie średni wiek lokomotywy elektrycznej w 2019 r. wynosił ok. 35 lat 
(przy ok. 90% pojazdów tego typu należących do przedsiębiorstw państwowych)2. Tymczasem w państwach 
zachodnioeuropejskich ten sam wskaźnik wynosił już jedynie 23 lata (przy ok. 70% parku lokomotyw 

 
2 Strong demand for electric locomotives in Eastern Europe, RailwayPro, 12 sierpnia 2019. 
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elektrycznych należących do operatorów pozostających własnością państwową)3. Oznacza to, że podczas gdy u 
nas większość elektrowozów pamięta jeszcze czasy co najmniej lat 80. XX wieku, w krajach Europy Zachodniej 
eksploatowana lokomotywa elektryczna zazwyczaj została wyprodukowana w połowie lat 90. W samych 
Niemczech jest jeszcze lepiej - tam średni wiek lokomotyw eksploatowanych przez państwowe DB Cargo w 2019 
r. wyniósł jedynie 15 lat4.  

 
Jednak dzięki impulsowi rozwojowemu, jaki polskim kolejom nadało wstąpienie naszego kraju do Unii 

Europejskiej, rozziew pomiędzy zachodem a wschodem Europy systematycznie się zmniejsza. Stosunkowo duża 
dostępność funduszy unijnych powoduje, że tabor kolejowy jest wymieniany, realizowane są kolejne projekty 
zakupowe. Rozpoczyna się nowa perspektywa budżetowa UE (2021-2027), a w jej ramach kolejna edycja 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Co więcej, plany Nowego Zielonego Ładu zakładające 
dekarbonizację gospodarki unijnej do 2050 r. wskazują na konieczność zdecydowanego postawienia na 
niskoemisyjną mobilność - przede wszystkim zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego. Bo choć 
transport odpowiedzialny jest ze emisję 24 proc. gazów cieplarnianych w Europie, to jedynie 0,5 proc. jest 
„zasługą” kolei5. Co więcej, nawet pandemia COVID-19 postrzegana jest jako czynnik, który wzmocni rolę 
transportu szynowego w europejskich systemach transportowych. Dzięki unijnemu Funduszowi Odbudowy i 
będącemu jego częścią Instrumentowi na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience 
Facility – RRF), do Polski ma trafić ponad 23 mld euro dotacji i ponad 34 mld euro pożyczek. Część z tych funduszy 
zostanie przeznaczona na zakupy nowego taboru kolejowego. Już teraz duży program wymiany taboru realizuje 
PKP Intercity. Do stycznia 2021 r. przewoźnik podpisał umowy ze spółkami taborowymi o wartości 5 mld zł. W 
latach 2021-2030 na inwestycje taborowe przewoźnik ma przeznaczyć ponad 19 mld zł, kupując m.in. 38 
piętrowych składów push-pull z 45 lokomotywami wielosystemowymi, 500 nowych wagonów, 63 elektrycznych 
lokomotyw wielosystemowych (z opcją na kolejne 32), 16 lokomotyw spalinowo-elektrycznych oraz 20 
hybrydowych zespołów trakcyjnych6. Zakupy kolejnych jednostek już teraz zapowiadają też samorządy 
regionalne, które złożyły wnioski o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy: województwo dolnośląskie 
(32 ezt i 8 szt oraz 2 jednostki hybrydowe), lubuskie (8 jednostek hybrydowych), pomorskie (14-20 pociągów na 
wodór), kujawsko-pomorskie (5 pociągów wodorowych), wielkopolskie (22 ezt i 12 pociągów wodorowych), 
opolskie (27 zespołów hybrydowych), podkarpackie (10 ezt i 5 jednostek hybrydowych), mazowieckie (50 ezt, 10 
pojazdów hybrydowych, 30 wagonów piętrowych), podlaskie (8 jednostek hybrydowych)7, małopolskie (56 ezt)8 
oraz zachodniopomorskie (10 zespołów hybrydowych)9. Szczególną uwagę zwraca tutaj zainteresowanie 
pozyskaniem jednostek wykorzystujących nowoczesne rozwiązania napędowe - hybrydowych (elektryczno-
spalinowych) oraz wodorowych. Oddzielną kwestią pozostają wieloletnie plany taborowe PolRegio – szacowane, 
w zależności od wariantu, na od 2 do 7 mld zł10. Największy krajowy przewoźnik pasażerski złożył wnioski w 
ramach Krajowego Planu Odbudowy na zakup 180 nowych ezt (o wartości 4,6 mld zł), 40 hybrydowych zespołów 
trakcyjnych (za 1,2 mld zł) oraz modernizację 50 używanych obecnie ezt (za 525 mln zł). W perspektywie 
kilkunastoletniej pozostaje wciąż także implementacja postanowień IV Pakietu Kolejowego (koniec okresu 
przejściowego dającego samorządom wojewódzkim możliwość bezprzetargowego zlecania obsługi połączeń w 
regionach to 2030 r.) i spodziewane zwiększenie roli prywatnych przewoźników pasażerskich oraz tzw. pooli 
taborowych. 
 

Analiza SWOT przedsiębiorstwa 
 

Poniżej przedstawiono analizę SWOT działalności przedsiębiorstwa Olkol sp. z o.o. Wykorzystano metodę 
porządkowania informacji, stosowaną do analizy wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji, projektu 

 
3 Electric Locomotives - Global Market Trends. Forecast, Fleet, Suppliers, Procurement Projects, SCI Verkehr GmbH 
2019. 
4 Entwicklungen bei der DB Cargo AG, Deutscher Bundestag, 4 maja 2020, s. 5. 
5 P. Citroën, COVID-19, tackling climate change and the future of rail, Global Railway Review, 10 listopada 2020. 
6 Ambitne plany rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030, Ministerstwo Infrastruktury, 14 stycznia 
2021. 
7 A. Izydorek, Województwa starają się o ogromne dofinansowania na zakup taboru, NaKolei.pl, 2 lutego 2021. 
8 R. Czubiński, Małopolskie: za środki z Funduszu Odbudowy chcemy kupić 56 EZT. W tym – piętrowe, Rynek-
Kolejowy.pl, 4 lutego 2021. 
9 Zachodniopomorskie chciałoby pozyskać środki z KPO na 10 hybryd, InfoRail.pl, 3 lutego 2021. 
10 Dla kogo na tabor z KPO?, Rynek-Kolejowy.pl, 3 lutego 2021. 
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lub rozwiązania biznesowego. Umożliwia ona przeprowadzenie analizy strategicznej, ustalenie silnych i słabych 
stron (Strengths, Weaknesses) przy wykorzystaniu szans (Opportunities) i eliminowaniu lub ograniczaniu 
zagrożeń (Threats). 
 

S (Strengths) – silne strony W (Weaknesses) – słabe strony 

• duży dorobek techniczny i intelektualny 
przedsiębiorstwa,  

• doświadczenie w realizacji unikatowych 
projektów modernizacyjnych, 

• sprecyzowane plany rozwojowe, 

• korzystne położenie geograficzne w 
kontekście planowanego rozwoju na rynki 
zagraniczne (Niemcy, Czechy, Słowacja) 

• brak własnego kompletnego parku 
maszynowego (urządzenia dzierżawione od 
syndyka masy upadłościowej spółki ZNTK 
Oleśnica), 

• stosunkowo wąska specjalizacja 
(utrzymanie, naprawy i modernizacje 
lokomotyw elektrycznych) 

O (Opportunities) – szanse T (Threats) – zagrożenia 

• duża liczba pojazdów kolejowych 
eksploatowanych w Polsce będących 
jednostkami starszych generacji (znaczne 
zapotrzebowanie na prace utrzymaniowe i 
naprawcze), 

• duża liczba niezmodernizowanego taboru 
kolejowego w Polsce (znaczne 
zapotrzebowanie na prace modernizacyjne), 

• zapowiadane duże inwestycje w transport 
kolejowy w związku z realizacją unijnego 
Nowego Zielonego Ładu, POIiŚ i programów 
odbudowy gospodarki po pandemii COVID-
19, 

• zmiany na europejskim rynku kolejowym 
związane z wdrożeniem postanowień IV 
Pakietu Kolejowego (możliwe pojawienie się 
na polskim rynku prywatnych i państwowych 
pooli taborowych), 

• rezygnacja największych podmiotów na 
polskim rynku taborowym (Newag, Pesa) z 
modernizacji pojazdów kolejowych i 
zwiększenie szans rynkowych dla mniejszych 
podmiotów 

• trudna do przewidzenia sytuacja 
gospodarcza związana z pandemią COVID-19 
(niebezpieczeństwo dalszej recesji i 
ograniczania zamówień na rynku), 

• niebezpieczeństwo uzależnienia firmy od 
zamówień od dużych podmiotów 
państwowych (będących właścicielami 
większości taboru na rynku), 

• duża konkurencja ze strony licznych 
krajowych i zagranicznych firm naprawczych 
i utrzymaniowych, 

• możliwa rezygnacja z modernizacji i napraw 
starszych pojazdów kolejowych przez ich 
właścicieli na rzecz zakupu fabrycznie 
nowych jednostek, 

• dążenie większych przewoźników 
kolejowych do wykonywania usług 
utrzymaniowych i naprawczych przez własne 
córki-spółki lub wyspecjalizowane oddziały 
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Charakterystyka branży napraw taboru kolejowego i jej perspektywy 
 

Poniżej krótka charakterystyka branży napraw tych rodzajów taboru kolejowego, które mają znaczenie dla 
planów rozwojowych Olkol sp. z o.o. oraz opis jej uwarunkowań prawnych i technicznych. 

 
Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w 2019 r. w Polsce eksploatowane były łącznie 1822 

lokomotywy elektryczne (313 w ruchu pasażerskim i 1509 w towarowym), 2254 lokomotywy spalinowe (108 
używanych w przewozach pasażerskich i 2146 w ruchu towarowym) oraz 2216 wagonów pasażerskich. Średni 
wiek pojazdów kolejowych eksploatowanych w naszym kraju jest dość wysoki – dla lokomotyw 
wykorzystywanych w przewozach pasażerskich w 2019 r. wynosił on nieco ponad 35 lat w odniesieniu do 
lokomotyw elektrycznych i 42,3 lata dla lokomotyw spalinowych. W przypadku lokomotyw wykorzystywanych 
przez przewoźników towarowych ich średni wiek to odpowiednio 36,6 i ponad 39 lat. Średni wiek wagonów 
pasażerskich w naszym kraju to ok. 30 lat11. Zdecydowana większość taboru kolejowego eksploatowanego w 
Polsce to pojazdy starszej generacji, wymagające dość częstych napraw i prac utrzymaniowych. Wiele z nich 
poddawanych jest zaawansowanym modernizacjom, mającym poprawić ich wskaźniki eksploatacyjne i 
przedłużyć możliwy okres ich „życia”. 

 
W parku taborowym przewoźników pasażerskich i towarowych funkcjonujących na polskim rynku, 

największą grupę stanowią lokomotywy serii, których naprawy wykonywane są m.in. przez spółkę Olkol. To 
elektrowozy ET22, EU/EP07 i ET41. Natomiast w przypadku lokomotyw spalinowych, zdecydowanie największą 
grupę stanowią SM42, czyli te, których naprawy są planowane do rozpoczęcia przez spółkę w najbliższym czasie. 

 
 

Lokomotywy elektryczne w Polsce wg serii Lokomotywy spalinowe w Polsce wg serii 

  

 Źródło danych: UTK, obliczenia własne 

Ze względu przede wszystkim na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przewozu 
pasażerów i transportu towarów, kwestie dotyczące częstotliwości i zakresu napraw utrzymaniowych taboru 
kolejowego jest ściśle uregulowana w odpowiednich przepisach prawnych. Wszystkie pojazdy kolejowe muszą 
spełniać określone wymagania techniczne oraz podlegają procesowi utrzymania realizowanemu na podstawie 
stosownej dokumentacji utrzymaniowej (DSU). Zawiera ona m.in. strukturę cyklu przeglądowo-naprawczego czyli 
wskazanie, co jaki czas lub co ile kilometrów konieczne jest wykonanie określonych czynności utrzymaniowych 
oraz opisy prac wykonywanych na poszczególnych poziomach utrzymania. W zależności od stopnia ich 
kompleksowości i zakresu, wyróżniane jest pięć poziomów utrzymania – od P1 do P5. Pierwszy z nich (P1) to 
czynności sprawdzające lub monitorujące wykonywane przez maszynistę lub rewidenta przed wyjazdem pojazdu 
na linię, a ostatni (P5) – prace polegające m.in. na demontażu i wymianie podzespołów i zespołów pojazdu, 
mające na celu podniesienie jego standardu lub jego odnowienie, prowadzone w wyspecjalizowanych zakładach 

 
11 Tabor kolejowy 2019, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2020, passim. 
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lub u producenta taboru. Oznacza to, że aby utrzymać swoje pojazdy w ruchu, przewoźnicy kolejowi w Polsce 
muszą kierować je do przeprowadzenia określonych napraw po przejechaniu ściśle określonej liczby kilometrów 
lub po upłynięciu pewnego czasu w eksploatacji. Poniższe zestawienie pokazuje, po jaki czasie podmioty te są 
zobligowane do wykonania napraw dla wybranych (najbardziej rozpowszechnionych w Polsce) serii lokomotyw 
elektrycznych i spalinowych starszej generacji. 
 

 
Średnia odległość przejechana 
przez pojazd w 2019 r. (km) 

Poziomy utrzymania  
(konieczność wykonania po przejechaniu określonego dystansu lub 
upłynięciu czasu eksploatacji) 

Pojaz
d 

Roczna 
Dzienn
a 

Miesięczn
a 

P1 P2 P3 P4 P5 

EU07 251600 689 20967 
60 h 25 dni 250 tys. km 500 tys. km 3 mln km 

EP07 213600 585 17800 

EP09 300600 824 25050 48 + 8 h 20 +3 dni 
15 mies. /  
185 tys. km 

30 mies. /  
370 tys. km 

25 lat /  
3,33 mln 
km 

EP08 278300 762 23192 24 h 15 dni 165 tys. km 330 tys. km 
2,31 mln 
km 

SM42 21300 58 1775 
102h /  
1300 km 

168 dni 3 lata 
6 lat /  
200 tys. km 

30 lat / 1,2 
mln km 

 

Źródło danych: UTK, zestawienie i obliczenia własne 

 
Dodatkowo dla części pojazdów kolejowych realizowane są prace modernizacyjne, definiowane jako prace 

modyfikacyjne, które zmieniają przeznaczenie tych jednostek lub poprawiają ich ogólne osiągi techniczne, a w 
szczególności zmianę charakterystyki trakcyjnej, prędkości maksymalnej oraz mocy czy zdolności do zasilania w 
różnych systemach. Te zazwyczaj zaawansowane prace realizowane są przez wyspecjalizowane zakłady, 
dysponujące odpowiednią wiedzą, potencjałem technicznym i wykonawczym oraz niezbędną dokumentacją. 

 
Na rynku napraw i utrzymania taboru kolejowego funkcjonuje znaczna liczba podmiotów świadczących usługi 

w tym zakresie. Są one zróżnicowane pod względem możliwości i kompetencji technicznych, wielkości i 
potencjału realizacyjnego, a także ich struktury właścicielskiej. Krótki opis konkurencji Olkol sp. z o.o. znajduje się 
w dalszej części opracowania. 

 
Perspektywy rynku utrzymania, napraw i modernizacji taboru kolejowego rysują się optymistycznie, ze 

względu na kilka czynników, wynikających ze specyfiki polskiej branży transportu szynowego i 
ogólnoeuropejskich uwarunkowań gospodarczych (transport kolejowy premiowany będzie w ramach odbudowy 
gospodarki po pandemii COVID-19 jako najbardziej ekologiczny, ważny element unijnego Nowego Zielonego 
Ładu):  

1. stosunkowo duża liczba pojazdów starszej generacji eksploatowanych na polskiej sieci kolejowej, 
wymagających częstszych prac utrzymaniowych i naprawczych. Spośród lokomotyw elektrycznych 
jedynie ok. 18% z nich to lokomotywy nowej generacji, a w przypadku lokomotyw spalinowych 
odsetek ten to jedynie ok. 5%. Pomimo relatywnie dużej dostępności funduszy unijnych, nie będzie 
możliwa całkowita wymiana starszych egzemplarzy na fabrycznie nowe jednostki w 
przewidywalnym horyzoncie czasowym, stąd w kolejnych latach spodziewana jest znacząca rola 
modernizacji jednostek starszej generacji. 

2. stosunkowo duży potencjał modernizacyjny pojazdów pozostających do dyspozycji operatorów. 
Szacuje się, że w ilostanach przewoźników pasażerskich i towarowych jest obecnie około 550 
lokomotyw najliczniejszych serii, czyli EU/EP07 i ET22, które nie przechodziły jeszcze prac 
modernizacyjnych. Jeżeli chodzi o lokomotywy spalinowe, to liczba ta szacowana jest na niemal 1300 
jednostek (najbardziej rozpowszechnionych serii – SM42, SM48/TEM2, M62/ST44). 

3. ambitne plany modernizacyjne PKP Intercity odnośnie parku eksploatowanych przez tę spółkę 
wagonów pasażerskich (jest ona największym posiadaczem takich pojazdów w Polsce). W latach 
2021-2030 planuje przeprowadzić modernizację ok. 500 wagonów dla prędkości 160 i 200 km/h. 
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4. potrzeby modernizacyjne przewoźników towarowych - w listopadzie 2017 r. ośmiu największych 
przewoźników, wykonujących wówczas ogółem ok. 80% pracy przewozowej w naszym kraju 
zapowiadało przeznaczenie do 2023 r. łącznie ok. 1,62 mld zł na odnowienie swojego parku 
lokomotyw12. 

 

Opis klientów i konkurencji 
 

Głównych klientów zlecających prace utrzymaniowe i naprawcze taboru kolejowego, którzy korzystają z usług 
Olkol sp. z o.o., podzielić można na trzy grupy: 

1. przewoźnicy pasażerscy – w tej grupie najistotniejszym podmiotem w segmencie rynku, którym 
zajmuje się Olkol sp. z o.o. jest PKP Intercity, będące największym właścicielem taboru 
dalekobieżnego w Polsce, w tym przede wszystkim lokomotyw elektrycznych (głównie EU/EP07) i 
wagonów pasażerskich. Istotnym zleceniodawcą jest także PolRegio, czyli największy w naszym kraju 
przewoźnik regionalny, dysponujący dużą liczbą elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zamawia on 
przede wszystkim naprawy zestawów kołowych i napędów lokomotyw. 

2. przewoźnicy towarowi – są to zarówno duże podmioty państwowe (PKP Cargo, DB Cargo Polska) i 
prywatne (CTL Logistics) funkcjonujące jako grupy logistyczne, jak i mniejsi przewoźnicy (Rail Polska, 
Wiskol, PCC Intermodal, Captrain, DLA, Logistics&Transport Company, HSL Polska). Część z nich 
dysponuje własnym zapleczem naprawczym i utrzymaniowym, występując nierzadko zarówno w roli 
potencjalnego klienta, jak i konkurenta.  

3. inne podmioty związane z rynkiem taborowym – są to np. firmy zajmujące się wynajmem taboru 
kolejowego (Industrial Division) lub jego utrzymaniem i naprawami (PKP CargoTabor, PKP Intercity 
Remtrak). 

Specyfika każdego z powyższych klientów jest odmienna – w zależności od posiadanego przez nich parku 
taborowym, struktury właścicielskiej oraz możliwości i potrzeb eksploatacyjnych. 

 
Podmioty aktywne na rynku napraw i modernizacji taboru kolejowego (przede wszystkim lokomotyw 

elektrycznych i spalinowych) prowadzące działalność konkurencyjną wobec Olkol sp. z o.o. to zarówno firmy 
wyspecjalizowane w tego rodzaju aktywności (dla których jest ona głównym źródłem przychodu), jak również 
podmioty świadczące przede wszystkim usługi przewozowe (zarówno na własne potrzeby, jak i dla klientów 
zewnętrznych). Podmioty te podzielić można także na firmy będące samodzielnymi przedsiębiorstwami, jak i te, 
które pełnią przede wszystkim rolę usługową wobec swoich spółek-matek.  

 
Poniżej krótki opis poszczególnych przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Olkol sp. 

z o.o.: 
1. ASCO Rail Pyskowice – przeglądy i naprawy P1-P4 lokomotyw spalinowych, 
2. CTL Logistics – grupa logistyczna, przede wszystkim prowadząca kolejową działalność przewozową; 

na własne i zewnętrzne potrzeby oferuje także utrzymanie i naprawy (P1-P3) lokomotyw 
spalinowych (SM42, SM48, ST43, ST44) i elektrycznych (181, 182, 183, EU07, ET22, E186, E483, 
BR285), 

3. DB Cargo Polska – przewoźnik kolejowy będący częścią holdingu logistycznego należącego do 
państwowych kolei niemieckich; na własne i zewnętrzne potrzeby oferuje także utrzymanie i 
naprawy (P1-P4) lokomotyw spalinowych (TEM2, T448p, S200, 311D, Class66, BR232, DE6400) i 
elektrycznych (3E, 181, 182, BR186, Vectron), 

4. H. Cegielski - FPS – spółka należąca do Państwowego Funduszu Rozwoju, prowadzi naprawy (P1-P5) 
i modernizacje wagonów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych (EU07) i spalinowych (SM42), 

5. Mag-Train – firma oferująca modernizacje wagonów pasażerskich oraz lokomotyw elektrycznych 
oraz przeglądy na poziomie P3-P5, 

6. Newag Nowy Sącz – notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych producent taboru kolejowego. 
Posiada techniczne możliwości prowadzenia napraw, utrzymania (P1-P5) oraz modernizacji 
lokomotyw spalinowych (SM42, ST44, SM48) i elektrycznych (ET21, ET22, ET41, EU06, EU07, EM10). 

 
12 Tabor kolejowy przewoźników towarowych – stan obecny i plany do 2023 r., Urząd Transportu Kolejowego, 
czerwiec 2018 r., passim. 
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Pomimo tego podmiot koncentruje się na produkcji nowego taboru kolejowego i odchodzi od prac 
naprawczych i utrzymaniowych. 

7. Orion Kolej – towarowy przewoźnik kolejowy, który na własne i zewnętrzne potrzeby oferuje także 
wykonywanie przeglądów i napraw P2-P5 lokomotyw spalinowych (SM42, 401Da, TEM2, ST43, 
ST44) oraz modernizacje lokomotyw SM42, 

8. PKP CargoTabor – spółka-córka największego, państwowego i notowanego na GPW przewoźnika 
towarowego w Polsce – PKP Cargo, na jego potrzeby (ale również dla klientów zewnętrznych) 
prowadzi utrzymanie (P1-P5) taboru kolejowego i jego modernizacje (ET41, EU07, ET22), 

9. PKP Intercity Remtrak – spółka-córka PKP Intercity; prowadzi naprawy i utrzymanie (P1-P4) 
wagonów pasażerskich, 

10. Pesa Bydgoszcz – jeden z największych polskich producentów taboru kolejowego, będący własnością 
Polskiego Funduszu Rozwoju; główny zakres jej działalności to dostawy nowych pojazdów, ale spółka 
prowadzi też naprawy, utrzymanie (P1-P5) oraz modernizacje lokomotyw spalinowych (ST43, ST44, 
ST46, 301d, 6Dk, ST48, SU45, SU46, SM31, SM42, SM48, 303Da) i elektrycznych (ET22, EU07, ET41). 
Wraz z poprawą swojej sytuacji finansowej i rozwojem kompetencji technicznych, podmiot 
koncentrować się będzie na produkcji nowego taboru kolejowego i odchodzić będzie od dalszego 
prowadzenia prac naprawczych i utrzymaniowych. 

11. Rail Polska – towarowy przewoźnik kolejowy, który na własne i zewnętrzne potrzeby oferuje także 
naprawy i utrzymanie (P1-P5) lokomotyw spalinowych oraz ich modernizacje (M62), 

12. Tabor Dębica – towarowy przewoźnik kolejowy, oferujący także naprawy i utrzymanie (P1-P4) 
lokomotyw spalinowych (SM03, SM30, SM42, SM48, ST42, ST44) i elektrycznych (EU07, ET21, ET22) 
oraz modernizacje lokomotywy SM42, 

13. TLL Gliwice – naprawa (P1-P3) lokomotyw spalinowych (SM42, 6Dg, SM30, SM31, SM48, ST44) i 
elektrycznych (ET22, ET21, EU07, 181, 182, 183 i ET40), 

14. ZNTK Mińsk Mazowiecki – spółka będąca własnością Pesy Bydgoszcz, wyspecjalizowana jest w 
produkcji i modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych, ale prowadzi też m.in. naprawy (P4-
P5) wagonów pasażerskich, 

15. ZNTKiM Gdańsk – prowadzi naprawy i utrzymanie (P1-P4) lokomotyw elektrycznych (EU07, ET22, 
ET41, ET42) i spalinowych (SM31, SM42, SM48, ST43, ST44). Oferuje także modernizacje lokomotyw 
elektrycznych (EU/EP07, ET40). 

 
Rynek charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem i konkurencyjnością, a za dwie podstawowe strategie 

sukcesu uznawana jest dywersyfikacja zamówień i poszerzanie swoich kompetencji na różne rodzaje taboru 
kolejowego lub odnalezienie niszy rynkowej i specjalizacja. 

Strategia promocji i reklamy 
  

Prace obejmujące naprawy i utrzymanie taboru kolejowego zlecane są w ramach przetargów 
nieograniczonych, ogłaszanych przez właścicieli wspomnianych pojazdów. Z tego względu nie zachodzi 
konieczność prowadzenia działań promujących, informujących i reklamujących planowane pozyskanie przez 
Olkol sp. z o.o. specjalistycznych urządzeń lakierniczych, jako nie wpływających bezpośrednio na zwiększenie 
szans na zwycięstwa w poszczególnych postępowaniach przetargowych. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę 
konieczność promocji wizerunku firmy jako podmiotu nowoczesnego, proekologicznego i poszerzającego swoje 
kompetencje technologiczne, planowane jest:  

1. przekazanie mediom branżowym informacji prasowej na temat pozyskania przez spółkę urządzeń 
lakierniczych, wraz ze szczegółowym opisem ich możliwości technicznych, 

2. umieszczenie informacji o zrealizowanym projekcie na stronie internetowej Olkol sp. z o.o., 
3. umieszczenie informacji o zrealizowanym projekcie na kontach w mediach społecznościowych firmy, 
4. zaktualizowanie wszystkich materiałów promocyjnych spółki (broszury, katalogi) o informację o 

zrealizowanym projekcie. 
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Modernizacja EU07A wykonana przez ZNTK Oleśnica 
 
Najgłębszą modernizacją lokomotyw EU07 była ta przeprowadzona przez ZNTK Oleśnica na zlecenie PKP 

Intercity w latach 2010-2014. Powstały wówczas lokomotywy serii EU07A, 
typ 303Ea. W łącznie trzech jednostkach zastosowano układy biegowe z 
nowymi asynchronicznymi silnikami trakcyjnymi o większej mocy, które 
przystosowano do prędkości 160 km/h. Faktycznie ze starych lokomotyw 
EU07 typu 303E pozostały jedynie ostoja i wózki jezdne (choć znacznie 
unowocześnione). Maszyny otrzymały nowoczesny rozruch 
częstotliwościowy IGBT VVVF, nowe przetwornice, ułożyskowanie wału, 
sterowanie mikroprocesorowe oraz nowoczesny system tablicy 
hamulcowej połączony z hamulcami elektropneumatycznymi i 
elektrodynamicznymi, a także diodowe wyświetlacze relacji na czole 
pojazdu. Dzięki temu wszystkiemu, moc lokomotywy wzrosła do 3,2 MW, 
prędkość maksymalna do 160 km/h (na testach EU07A osiągnęła 192 
km/h), a gotowość techniczna do 95% (w przypadku 
niezmodernizowanych EU07 to ok. 80%). 

 
Szczegółowy zakres modernizacji: 

1. wymiana silników trakcyjnych - na asynchroniczne silniki prądu przemiennego typu EY541X4, dzięki 
czemu możliwe stało się podniesienie prędkości maksymalnej lokomotywy do 160 km/h. Do tej 
prędkości dostosowano też wózki pojazdu (łożyska walcowe o większej nośności i wyższych 
obrotach granicznych w maźnicach osiowych zestawów kołowych, przebudowany układ 
odsprężynowania i tłumienia wózków, zabudowa tłumików wężykowania między ramą wózka a 
ostoją pudła lokomotywy, zabudowa nowego, sterowanego elektronicznie układu smarowania 
obrzeży kół). 

2. modernizacja przeniesienia napędu - wał drążony z łożyskowaniem tocznym, 
3. montaż falowników typu FT-1600-3000 produkcji firmy Medcom. Układ napędowy umożliwiający 

odzyskiwanie energii hamowania (rekuperacja). 
4. wymiana wyposażenia pomocniczego - instalacja nowoczesnej przetwornicy statycznej typu ENI-

PL3000/130/S produkcji firmy Enika, 
5. zastosowanie mikroprocesorowego systemu sterowania i diagnostyki oraz nowoczesnego układu 

pneumatyki, 
6. zastosowanie hamulca elektropneumatycznego współpracującego z hamulcem 

elektrodynamicznym, nowego systemu zasilania sprężonym powietrzem (tablica pneumatyczna, 
manipulatory, zawory, hamulec postojowy typu sprężynowego, sprężarki śrubowe, osuszacz), 
automatycznego układu wykrywania i likwidacji poślizgu, 

7. zmiana wyglądu zewnętrznego lokomotywy - m.in. wymiana trzech szyb czołowych na dwie 
(poprawa widoczności szlaku), montaż reflektorów w technologii LED, instalacja diodowego 
wyświetlania relacji na czole pojazdu, rezygnacja z drzwi po stronie maszynisty do przedziału 
maszynowego, wymiana ryflowanego poszycia na blachę gładką (o zwiększonej odporności na 
korozję), 

8. na dachu lokomotywy zamontowano nowe urządzenia związane z poborem energii, ich obsługą i 
łącznością: jednoramienne odbieraki prądu, elektrycznie sterowane odłączniki odbieraków, 
odgromnik, izolator przepustowy, antenę radiotelefonu i antenę GPS/GSM, 

9. pełna modernizacja kabiny maszynisty - szyby elektrogrzejne, wymiana izolacji termicznych, 
akustycznych i wyłożeń, nowe ergonomiczne fotele (wyposażone w mechaniczny system tłumienia 
drgań), nowy pulpit wykonany z laminatu poliestrowego, klimatyzator, energooszczędne 
oświetlenie LED z funkcją płynnego przyciemnienia oraz możliwością przełączenia na oświetlenie 
nocne (niebieskie). 
 

Zestawienie danych technicznych lokomotywy niezmodernizowanej i EU07A: 
 

Dane techniczne EU07 EU07A 

Układ osi Bo’Bo’ Bo’Bo’ 

EU07A, fot. J. Jakubowski, CC BY-SA 2.0 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Masa 83,4 t 80 t 

Przełożenie przekładni 79:18 76:21 

Moc znamionowa lokomotywy 2 MW 3,2 MW 

Prędkość maksymalna 125 km/h 160 km/h 

Typ silnika trakcyjnego EE541 EY541X4 

Rodzaj silnika trakcyjnego Szeregowy prądu stałego Asynchroniczny 

Typ rozruchu Oporowy Częstotliwościowy IGBT VVVF 

Układ sterowania Przekaźnikowy Mikroprocesorowy 

Przeniesienie napędu Wał drążony łożyskowany ślizgowo Wał drążony z łożyskowaniem tocznym 

Przetwornica pomocnicza LKPm-368 lub MG-91H ENI-PL3000/130/S 

Napędy pomocnicze Silniki prądu stałego Silniki prądu przemiennego 

Układ przeciwpoślizgowy Sygnalizacja Automatyczny dla rozruchu i hamowania 

Oświetlenie zewnętrzne Żarowe / halogenowe LED 

Oświetlenie wewnętrzne Żarowe LED 

Układ hamulca Tradycyjny Zintegrowany, z tablicą pneumatyczną i 
hamulcem postojowy sprężonym, 
współpracujący z hamulcem 
elektrodynamicznym 

Typ hamulca Oerlikon MH (MZT Hepos) 

Hamulec EP Nie Tak 

Hamulec ED Nie Tak 

Hamowanie odzyskowe Nie Tak 

Układ diagnostyczny Nie Tak 

Prędkościomierz Mechaniczny Elektroniczny 

 

Potencjał i prognozy dotyczące krajowego rynku modernizacji taboru kolejowego 
 

 Pomimo prowadzonej od wielu lat wymiany taboru kolejowego w naszym kraju na nowy i modernizacji 
nadających się do tego starszych pojazdów, zapotrzebowanie na nowoczesne, efektywne energetycznie i 
spełniające wymogi pasażerów jednostki będzie rosło. Prognozy sprzed początku pandemii COVID-19 dotyczące 
pracy eksploatacyjnej w samych tylko dalekobieżnych kolejowych przewozach pasażerskich do 2025 i 2030 r. 
wskazywały na spodziewane jej zwiększenie o odpowiednio ponad 50 i 125%. Oczywiście, trudno dziś powiedzieć, 
ile potrwa odrabianie spadków w przewozach kolejowych wywołanych przez koronawirus. O konieczności 
realizacji dalszych inwestycji w pasażerski tabor kolejowy świadczą jednak dane z 2018 r. - wówczas to na 314 
lokomotyw elektrycznych powyżej 40 lat miało jedynie 15 sztuk, ale bez odpowiednich inwestycji w 2025 r. liczba 
ta wyniesie aż 242, a w 2030 r. – 245 jednostek. Jeszcze poważniej sytuacja wygląda w segmencie lokomotyw 
spalinowych wykorzystywanych w przewozach pasażerskich. Spośród 109 pojazdów eksploatowanych w 2018 r. 
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aż 91 liczyła sobie ponad 40 lat. Bez zakupu nowych jednostek i wycofywania starszych, w 2025 r. liczba ta 
wzrośnie do 98, a w 2030 r. – do 99 sztuk. Jeśli natomiast brać pod uwagę elektryczne zespoły trakcyjne, to z 
1247 używanych w 2018 r., powyżej 40 lat w 2018 r. miało 365 jednostek. Bez niezbędnych inwestycji liczba ta 
wzrośnie do 678 w 2025 r. i do aż 861 w 2030 r. Zupełnie inna sytuacja jest natomiast w przypadku spalinowych 
zespołów trakcyjnych i spalinowych wagonów silnikowych. Na 269 eksploatowanych takich pojazdów w 2018 r. 
jedynie 2 sztuki były starsze niż 40 lat. W 2025 r. liczba ta wzrośnie jedynie do 23 jednostek i utrzyma się na tym 
poziomie do 2030 r.13 

  
Inwestycje w tabor kolejowy są niezbędne również jeżeli chodzi o transport towarowy. W listopadzie 2017 r. 

ośmiu największych przewoźników, wykonujących wówczas ogółem ok. 80% pracy przewozowej w naszym kraju 
zapowiadało przeznaczenie do 2023 r. łącznie ok. 1,62 mld zł na odnowienie swojego parku lokomotyw. 
Inwestycje te to zarówno zakup nowych jednostek, jak i dzierżawa, leasing, czy przebudowa posiadanych 
pojazdów. 690 mln zł to kwota, którą planowano przeznaczyć na pozyskanie 116 lokomotyw elektrycznych, a 930 
mln zł – na 167 lokomotyw spalinowych. W przypadku elektrowozów planowano: odnowę 82 sztuk już 
posiadanych jednostek, wydzierżawienie 20 sztuk od podmiotów zewnętrznych, zakup 9 nowych pojazdów oraz 
wyleasingowanie 5 kolejnych jednostek. Jeśli zaś chodzi o lokomotywy spalinowe, to w 2017 r. najwięksi 
działający w Polsce przewoźnicy kolejowi planowali do 2023 r. odnowić 99 sztuk, zakupić 40 używanych sztuk, 
zmodernizować 17 jednostek, wydzierżawić od podmiotów zewnętrznych 6 pojazdów i kupić 5 zupełnie nowych 
lokomotyw14. Na początku 2021 r. DB Cargo Polska zadeklarowało wymianę wszystkich lokomotyw elektrycznych 
na nowe jednostki do końca 2023 r.15, a w marcu 2021 r. prywatny pool taborowy Industrial Division pozyskał od 
konsorcjum banków ponad 600 mln zł na zakup nowych towarowych elektrowozów i modernizację posiadanych 
spalinowozów16. Osobnym tematem jest niedostatek specjalistycznych wagonów kolejowych (m.in. 
wykorzystywanych w przewozach intermodalnych) i lokomotyw wielosystemowych – ich pozyskanie wydaje się 
niezbędne dla przewoźników, którzy chcą odnaleźć dla siebie towarowe nisze przewozowe i nawiązać 
konkurencję z operatorami drogowymi. 

  
Jak można więc zauważyć, potrzeby taborowe polskiego rynku kolejowego będą w kolejnych latach ogromne. 

Większość z nich zaspokoić będą mogły wyłącznie nowe pojazdy (część z tych konstrukcji nie została jeszcze 
nawet zaprojektowana – np. tabor, który obsługiwać ma planowany do budowy Centralny Port Komunikacyjny), 
ale jaka jest przyszłość rynku modernizacji taboru trakcyjnego? Biorąc pod uwagę powyższe liczby, nie jest 
możliwa szybka wymiana całości starszych pojazdów na zupełnie nowe jednostki – zarówno ze względów 
ekonomicznych oraz rynkowych, jak i technicznych. Żeby się o tym przekonać, wystarczy porównać obecną liczbę 
lokomotyw dla przewozów pasażerskich (ponad 400) i zespołów trakcyjnych (ponad 750) należących do starszej 
generacji z danymi dotyczącymi wielkości zakupów w ostatnich kilkunastu latach – łącznie od 2004 r. dostarczono 
na polski rynek niemal 950 pasażerskich pojazdów kolejowych. Które z jednostek jeżdżących po polskich torach 
(lub jak dotąd wyłączone z ruchu) będą zatem w najbliższych latach modernizowane? 

  
Jeżeli brać pod uwagę elektryczne zespoły trakcyjne, to pamiętać o należy o tym, że obecnie w naszym kraju 

eksploatowane są pojazdy wchodzące w skład trzech generacji technologicznych. I generacja obejmuje ezt 
powstające w latach 1936-1996. Pierwotnie były to trójczłonowe pojazdy o jednym wagonie silnikowym i 
czterech osiach napędnych (EW51, EN57, EW58), a także jednostki pochodne, o większej liczbie członów, osi i 
wagonów napędnych (EN71, ED72, ED73). II generacja to ezt powstałe w latach 2004-2010. Cechują się one 
wykorzystaniem silników asynchronicznych, czy niskopodłogową budową nadwozia. W skład tej generacji zaliczyć 
należy: EN95, EN81, ED59, ED74, EN75 i 19WE. III generacja ezt na polskich torach to te, które konstruowane były 
po 2010 r. Zaliczyć do niej można m.in. pojazdy wchodzące w skład platformy Elf i Impuls oraz późniejsze 
konstrukcje. Dostosowane są one do wymagań współczesnych odbiorców, a także do europejskich wymogów 
technicznych (scenariusze zderzeniowe, energooszczędność itd.). 

  
W XXI w. modernizowano przede wszystkim elektryczne zespoły trakcyjne wchodzące w skład I generacji. 

Prowadzenie zaawansowanych modernizacji pozwalało na uzyskanie przez te pojazdy pewnych cech 

 
13 I. Góra, Potencjał taborowy – trendy i prognozy, Urząd Transportu Kolejowego, 8 stycznia 2020 r. 
14 Tabor kolejowy przewoźników towarowych – stan obecny i plany do 2023 r., Urząd Transportu Kolejowego, 
czerwiec 2018 r. 
15 PKP Energetyka i DB Cargo Polska razem dla zielonej kolei i klimatu, Rynek-Kolejowy.pl, 23.02.2021. 
16 M. Szymajda, Cargounit z dużym finansowaniem na lokomotywy elektryczne i manewrowe, Rynek-
Kolejowy.pl, 24.03.2021. 
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charakterystycznych dla jednostek wchodzących w skład II, a nawet III generacji. Najliczniejszą serią 
najwcześniejszej generacji są oczywiście EN57. Na początku 2021 r. na polskich torach eksploatowanych było 678 
takich pojazdów, w różnych wersjach i o zróżnicowanym wyposażeniu. W efekcie prowadzonych w drugiej 
dekadzie XXI w. projektów modernizacyjnych, z liczby tej 320 jednostek (47%) zostało przebudowane w 
zaawansowany stopniu – otrzymały one m.in. silniki asynchroniczne. Kolejne 230 pojazdów (34%) 
zmodernizowane zostało w mniejszym zakresie (wersje EN57SPOT i EN57KM), a ograniczone prace (polegające 
przede wszystkim na odświeżeniu przestrzeni pasażerskiej) przeprowadzono w odniesieniu do 83 (12%) EN57. 
Zabiegi modernizacyjne realizowane na tak szeroką skalę, połączone ze złomowaniem jednostek znajdujących się 
w najgorszym stanie technicznym (prowadzone przez największego właściciela EN57 w Polsce, czyli spółkę 
PolRegio) sprawiły, że obecnie aż 93% wszystkich eksploatowanych w Polsce ezt tej serii stanowią jednostki w 
różny stopniu zmodyfikowane. Zabiegów takich nie przeszło jedynie 45 sprawnych (lub możliwych do eksploatacji 
po koniecznych naprawach) pojazdów. 
 

 
Źródło: zestawienie własne, dane na styczeń 2021 
 

Nieuchronny „zmierzch” modernizacji EN57 spowodowany jest jednak nie tylko zmniejszającą się liczbą 
dostępnych pojazdów tej serii. Realizacja takich projektów staje się także coraz mniej opłacalna – również z 
powodu większej dostępności nowych regionalnych ezt produkowanych przez krajowych producentów oraz 
zwiększających się wymogów ze strony pasażerów wobec taboru, z którego korzystają. W efekcie kolejne projekty 
modernizacyjne cechowały się coraz większym zakresem i były coraz droższe. Wśród przykładów znacznego 
poziomu cen przywołać można modernizacje przeprowadzone przez ZNTK Mińsk Maz. w latach 2013-2016: 

1. 4 EN57 wykonana dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w 2013 r. – 8,5 mln zł za 
sztukę, 

2. 27 EN57 do standardu EN57AL wykonana dla Kolei Mazowieckich w latach 2014-2015 – 7,77 mln zł 
brutto za sztukę, 

3. 21 EN57 do standardu EN57AL wykonana dla Przewozów Regionalnych w latach 2015-2016 – 7,6 
mln zł brutto za sztukę, 

4. 1 EN57 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w 2016 r. w ZNTK Mińsk 
Maz. – 8,95 mln zł17. 

 
Poziom cen oferowanych za wykonanie modernizacji EN57, zwłaszcza w zestawieniu z kosztem pozyskania 

fabrycznie nowych ezt nowej generacji (ok. 15 mln zł brutto za pojazd trójczłonowy i ok. 18 mln zł brutto za ezt 

 
17 J. Konieczny, Kupować czy modernizować tabor kolejowy?, [w:] „Komunikacja publiczna”, nr 3(72)/2018, s. 
38. 
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czteroczłonowy – czyli bardziej pojemny niż EN57) oraz po uwzględnieniu faktu, że zmodernizowane pojazdy tej 
serii – pomimo zupełnej zmiany wyglądu – zachowują największe wady pierwowzoru, sprawiają, iż można mówić 
o faktycznym zakończeniu realizacji projektów przebudowy tych ezt na polskich torach. Wydaje się, że będzie też 
tak z wszystkimi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi wchodzącymi w skład I generacji. Łącznie w eksploatacji 
pozostaje ich 751 sztuk (ED72, różne wersje EN57, EN71, EW58, EW60 i 14WE). Z liczby tej aż 685 (91%) pojazdów 
przeszło modernizację w różnym zakresie. Niezmodernizowane pozostaje jedynie 66 ezt (9%). I taka jest liczba 
elektrycznych zespołów trakcyjnych starszej generacji, które w najbliższej przyszłości poddawane być mogą 
jeszcze zabiegom modernizacyjnym. Ze względu na opisywane powyżej uwarunkowania – mało prawdopodobne 
jest, aby były to gruntowne, zaawansowane przebudowy tych jednostek. 

 

 
Źródło: zestawienie własne, dane na styczeń 2021 
 

Jaka więc będzie przyszłość modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych w Polsce? Wydaje się, że 
kolejne projekty w tym zakresie dotyczyć będą ezt II generacji (prowadzona jest już przebudowa ED74) oraz 
najstarszych pojazdów z III generacji. Ich zakres będzie jednak ograniczony i motywowany przede wszystkim 
dostosowaniem wnętrz tych zespołów trakcyjnych do rosnących wymogów pasażerów. 

 
Spodziewać się można, że podobnie będzie w przypadku spalinowych zespołów trakcyjnych oraz spalinowych 

wagonów silnikowych. Jak już wcześniej wspomniano, w naszym kraju jest to relatywnie nieduży segment rynku, 
w którym większość pojazdów jest stosunkowo nowa (zwłaszcza w porównaniu z eksploatowanymi w Polsce ezt). 
Niemniej jednak, zrealizowano już wiele projektów modernizacyjnych najstarszych i najszerzej używanych 
pojazdów (SA103, SA105, SA106, SA108, SA109, SA132, SA133, SA134, SA135), polegających przede wszystkim 
na dostosowaniu wnętrza do wymogów współczesnego pasażera, w tym przystosowaniu ich do potrzeb osób o 
ograniczonej mobilności. Na początku 2021 r. spośród 271 eksploatowanych spalinowych zespołów trakcyjnych 
i wagonów silnikowych, jednostek, które przeszły prace modernizacyjne (o różnym zakresie) było 79, czyli niecałe 
30%. 

 

Niezmodernizowan
e; 66; 9%

Zmodernizowane; 
685; 91%

Ezt I generacji w Polsce - udział jednostek zmodernizowanych 
i niezmodernizowanych w ilostanie
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Źródło: zestawienie własne, dane na styczeń 2021 
 

Obecnie jedynie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakłada zakup nowych spalinowych 
zespołów trakcyjnych. Brak zamówień na pojazdy tego typu może być powiązany także z coraz większym 
zainteresowaniem, jakim cieszą się w Polsce jednostki hybrydowe i napędzane wodorem. Niewykluczone jednak, 
że w najbliższych latach pojawi się konieczność zmodernizowania sprowadzanych z Zachodu, używanych 
spalinowych zespołów trakcyjnych (stało się tak pod koniec 2020 r., gdy używane szt DM90 z Holandii sprowadziło 
SKPL Cargo). Inną hipotetyczną możliwością na kolejne lata jest zmiana napędu dotychczasowych spalinowych 
pojazdów kolejowych na wodór (lub technologia przestawienia zwykłego silnika Diesla na zasilanie wodorem)18. 
Opłacalność takiego przedsięwzięcia powinna jednak dopiero stać się przedmiotem szczegółowych analiz19. 

 
W przypadku lokomotyw elektrycznych, największą grupę spośród pojazdów eksploatowanych w Polsce 

stanowią ciężkie lokomotywy towarowe ET22 (ponad 650 sztuk, ok. 35% ilostanu) oraz uniwersalne EU/EP07 
(ponad 400 jednostek, ok. 22% ilostanu). Pojazdy zaliczane do obu serii poddawane były modernizacjom o 
różnym zakresie. Spośród wymienionych, największy odsetek zmodernizowanych jednostek to 58% w przypadku 
EU/EP07 oraz 43% w odniesieniu do ilostanu lokomotyw ET22. Z tych danych wynika, że łącznie w Polsce jest ok. 
550 lokomotyw należących do obu serii, które nie były (jeszcze) poddawane modernizacjom. Co godne 
podkreślenia, część prac modernizacyjnych ET22 i EU/EP07 przeprowadzona została ponad 20 lat temu (np. w 
1999 r.). Liczba lokomotyw obu wymienionych serii, które pod względem technicznym nadają się do 
modernizacji, może być zatem jeszcze większa. Należy jednak pamiętać, że zdecydowana większość tych 
jednostek należy do PKP Intercity i PKP Cargo. Ich dalsze losy będą więc wynikiem decyzji kierownictw obu tych 
spółek. Wydaje się też, że prędzej, czy później wiele z nich trafi do prywatnych towarowych przewoźników 
kolejowych. W ich przypadku ewentualna decyzja o przebudowie oznaczać będzie krótsze serie modernizacyjne 
i bardziej zróżnicowany zakres takich przedsięwzięć. 

 

 
18 R. Czubiński, Newag od wodoru woli superkondensatory. Pierwszy zamontuje jeszcze w tym roku, Rynek-
Kolejowy.pl, 12.03.2021. 
19 Transport kluczem do rozwoju technologii wodorowych, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Warszawa 
2021, s. 52. 

Niezmodernizow
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Spalinowe zespoły trakcyjne w Polsce - udział jednostek 
zmodernizowanych i niezmodernizowanych w ilostanie
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Źródło: estymacje własne, dane na styczeń 2021 
 

Pozostałe lokomotywy elektryczne starszej generacji, stanowiące znaczący odsetek całości ilostanu (powyżej 
50 sztuk) to ET41 (ponad 140 sztuk, ok. 37% z nich zmodernizowanych), 3E/ET21 (ok. 70 sztuk, ok. 14% 
zmodernizowanych), czy serie 182 i 181 (po ok. 50 sztuk, wszystkie „spolonizowane”). W większości są to pojazdy 
eksploatowane przez prywatnych przewoźników towarowych, którzy być może zdecydują się na prowadzenie 
dalszych prac modernizacyjnych dotyczących tych serii. Ich sytuacja rynkowa i motywacje dotyczące kierunków 
polityki taborowej są jednak bardzo zróżnicowane. Z pewnością jednak modernizacje będą prowadzone nawet 
pomimo zwiększającej się popularności dzierżawy taboru od wyspecjalizowanych podmiotów i pozyskiwania 
nowych jednostek przy wsparciu ze środków unijnych. Będą one miały duże znaczenie dla odnowy taboru w 
przewozach „niszowych” i masowych krajowych20. 

 
W przypadku segmentu lokomotyw spalinowych, możliwości modernizacyjne (biorąc pod uwagę jedynie 

kryterium techniczne) są wciąż znaczne. Na niemal 2300 znajdujących się obecnie w ilostanach przewoźników i 
zakładów przemysłowych jednostek, największą grupę stanowią wciąż SM42 (wraz z wersjami pochodnymi). Jest 
ich niemal 1150 (z czego ok. 130 używanych w różnego rodzaju zakładach przemysłowych i produkcyjnych), czyli 
ok. 50% wszystkich lokomotyw spalinowych w Polsce. Z liczby tej zmodernizowano jak dotąd ok. 22% jednostek. 
Drugą największą grupą lokomotyw spalinowych w naszym kraju są SM48/TEM2 i pochodne. Jest ich niemal 380, 
z czego prace modernizacyjne podjęto jak dotąd względem ok. 34% z nich. Trzecia najbardziej liczna grupa 
lokomotyw spalinowych w Polsce to jednostki M62/ST44 oraz pochodne. Jest ich ponad 250, z czego niemal 50% 
zostało stało się przedmiotem zaawansowanych prac modernizacyjnych. Na podstawie powyższych estymacji, 
oszacować można, że na krajowym rynku wciąż pozostaje ok. 1270 lokomotyw spalinowych należących do 
najliczniejszych serii, które najprawdopodobniej mogłyby zostać zmodernizowane. Oczywiście, po uwzględnieniu 
wszystkich wymienianych w innym miejscu tego opracowania czynników technicznych i ekonomicznych, 
decydujących o opłacalności takiego przedsięwzięcia. 

 

 
20 D. Liszewski, op. cit. 

Pozostałe 
lokomotywy starej 
generacji; 136; 7%

ET22; 651; 35%

EU/EP07; 409; 22%

ET41; 146; 8%

3E/ET21; 70; 4%

181/182; 104; 6%

Lokomotywy nowej 
generacji; 327; 18%

Lokomotywy elektryczne starej i nowej generacji w Polsce
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Źródło: estymacje własne, dane na styczeń 2021 
 

Co warte zaznaczenia, w przypadku lokomotyw spalinowych części wymienionych powyżej serii, całkiem 
sporo takich (niezmodernizowanych) jednostek jest jeszcze eksploatowanych przez przewoźników z kilku państw 
Europy Środkowo-Wschodniej. Jest tak z lokomotywami TEM2 (Rosja – ponad 2 tys. sztuk, Ukraina – ponad 280, 
Litwa – prawie 40, Białoruś – 14, Łotwa – 7; ponadto są one używane również w Kazachstanie, Azerbejdżanie i w 
Gruzji) i M62 (Rosja – ponad 150 sztuk, Białoruś – prawie 80, Ukraina – niemal 60, Węgry – prawie 50, Litwa – 40, 
Niemcy – ok. 30, Mołdawia – 2). Podobna jest sytuacja mniej licznych w naszym kraju jednostek BR232/233 
(Niemcy – ok. 250 sztuk, Bułgaria – prawie 20, czy Rumunia – 12 lokomotyw)21. Możliwe więc, że w najbliższych 
latach możemy spodziewać się importu kolejnych używanych lokomotyw spalinowych z zagranicy, a następnie 
ich gruntownych modernizacji. 

 
Skrócony opis techniczny projektu modernizacji lokomotywy typu EU/EP 07. 
Projekt realizowany jest na podstawie umowy podpisanej między PKP InterCity SA a Olkol sp. z o.o. w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego na modernizację taboru. 
 
Przedmiotem umowy jest modernizacja 20 uniwersalnych lokomotyw typu 303E o oznaczeniu kolejowym 

EU07. Jest to od wielu lat najpopularniejsza elektryczna lokomotywa uniwersalna w Polsce, które 
wykorzystywana jest głównie do prowadzenia przewozów pasażerskich. Lokomotywy tego typu produkowane 
były w zakładach Pafawag Wrocław oraz HCP Poznań w latach 1964-1974 oraz 1983-1992. Produkcja odbywała 
się na licencji angielskiej firmy English Electric na podstawie udostępnionej dokumentacji lokomotywy EU06. 

 
Przedmiotem obecnej modernizacji są lokomotywy wyprodukowane w latach 1983-1992 będące w 

posiadaniu PKP Inter City, które zbliżają się zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania lokomotywy do 
wykonania drugiej naprawy głównej na piątym poziomie utrzymania. 

 
Zgodnie z zawartą umową między Stronami zakresem projektu jest przeprowadzenie naprawy główniej 

lokomotywy oraz wykonanie modernizacji i unowocześnień wskazanych w SIWZ.  
 

 
21 Dane szacunkowe za: www.br232.com, www.trainpix.org, www.railfaneurope.net. 

SM42 i pochodne; 
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S200; 60; 3%
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Lokomotywy spalinowe starej i nowej generacji w Polsce
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Do głównych obszarów pozostających w zakresie naprawy głównej, którą należy wykonać wg zakresu 
zwartego w dokumentacji systemu utrzymania lokomotywy oraz dokumentacji techniczno-ruchowej i kryteriów 
opisanych w warunkach wykonania i odbioru Lokomotywy należą m.in.: 

1. układ biegowy (wózek) lokomotywy z wyłączenie silników trakcyjnych, które podlegają modernizacji 
2. pudło lokomotywy – które podlega odbudowie, z niewielkimi zmianami w zakresie wskazanym w 

SIWZ 
3. urządzenia cięgłowo–zderzenne  

 
W ramach naprawy głównej Olkol musi przywrócić komponentom konstrukcyjne parametry Lokomotywy, 

czyli naprawić, zregenerować bądź wymieć zużyte elementy, w taki sposób, żeby ich funkcjonalne cechy uzyskały 
wartości jakie uzyskuje nowa część. 

 
W zakresie modernizacji lokomotywy do głównych systemów zaliczamy następujące układy:  

1. układ napędowy; 
2. układ hamulcowy; 
3. kabina maszynisty; 
4. klimatyzacja kabiny maszynisty; 
5. przestrzeń maszynowa; 
6. układy elektryczne; 
7. sterowanie lokomotyw. 

 
W ramach procesu modernizacji, stare nienadające się już systemy i urządzenia należy zastąpić nowymi, 

posiadającymi współczesne cechy rozwiązaniami, stosowanymi w budowie nowych lokomotyw. W ramach 
modernizacji należy również w odpowiedni sposób zintegrować część pojazdu która podlega tylko naprawie 
głównej wraz z częścią modernizowaną, w taki sposób żeby zespolić systemy w jedną sprawnie działającą 
„maszynę”. 

 
Dzięki modernizacji funkcjonalnej lokomotywa osiągnie cechy współcześnie budowanych nowych 

lokomotyw, przy jednoczesny zachowaniu części cech dotychczasowej lokomotywy. 
Do najważniejszych cech funkcjonalnych, które zostaną poddane modernizacji należą m.in.: 

1. Lokomotywa zwiększy swoją prędkość operacyjną (eksploatacyjną) z doczasowej 125 km/h do 160 
km/h, co pozwoli jej użytkownikowi zarówno prowadzić ruch na trasach gdzie dopuszczone są 
wyższe prędkości eksploatacyjne, jak i skrócenie czasów przejazdów swoich składów. 

2. Modernizacja układu napędowego polega na wymianie układów przetwarzających prąd na 
współczesne, dzięki czemu lokomotywa uzyska moc niezbędną do osiągnięcia prędkości 
eksploatacyjnej 160km/h przy jednoczesnych zachowaniu optymalnego zużycia energii elektrycznej. 
W lokomotywach zastosowane zostaną współczesne falowniki wykorzystujące technologię IGBT i 
współpracujące z ekonomicznymi silnikami asynchronicznymi. Dotychczasowe silniki zostaną 
zmodernizowane, do wersji asynchronicznej, żeby mogły efektywniej współpracować z falownikami. 
Dodatkowo w lokomotywie zostanie zainstalowania funkcja hamowania odzyskowego, dzięki czemu 
energia hamowania elektrodynamicznego zostanie odzyskana i ponownie wykorzystana do pracy w 
układach lokomotywy. Montaż w układzie liczników zużycia energii pozwoli monitorowanie w trybie 
ciągłym i rzeczywistym zużycia energii, co z kolei może przyczyniać się do dalszego jej obniżania 
poprzez ciągłe szkolenia maszynistów w zakresie stylu jazdy, który w dużej mierze wpływa na ilość 
zużytej energii. Modernizacja sytemu pozwoli nie tylko na bardziej efektywne zarządzenie energią 
elektryczną ale i ciągłą optymalizację jej wykorzystania co w konsekwencji przyczyni się niższego 
zużycia energii elektrycznej i pozytywnie wpłynie na środowisko i jego ochronę. 

3. Modernizacja w zakresie układu hamulcowego polegać będzie na zastawaniu współczesnych w pełni 
niezwodnych układów hamulcowych co znacząco wpływanie na bezpieczeństwo i niezawodność 
lokomotywy. Dodatkowym aspektem modernizacji układu będzie wprowadzenie możliwości 
współpracy między hamulcem elektro pneumatycznym, działającym na zadanie wykorzystania 
tarcia mechanicznego pochodzącego z układu okładzina cierna – tracza hamulcowa, a hamulcem 
elektrodynamicznym pochodzący z działania układu napędowego i odwrócenia polaryzacji 
elektrycznej zachodzącej w silniku trakcyjnym. Taka współpraca pozwoli lokomotywie znacząco 
zmniejszyć zużycie par ciernych (okładzina - tarcza); dzięki czemu ogranicza się również bardzo 
niepożądaną dla środowiska emisję pyłów wytwarzanych w procesie tarcia zacisku o tarczę 
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hamulcową do niezbędnego minimum. Modernizacja układu pozwali również na obniżenie hałasu 
pochodzącego od hamowania elektropneumatycznego. 

4. Modernizacja kabiny maszynisty prowadzi do zwiększenia komfortu w zakresie pracy maszynisty. 
Montaż nowoczesnego pulpitu wraz w ergonomicznym fotelem maszynisty pozwali maszyniście 
wypełni skoncentrować się na wykonywaniu swoich obowiązków co przyczynia się do zwiększenia 
bezpieczeństwa. 

 
Dodatkowo montaż klimatyzacji w przestrzeni kabiny maszynisty, zwiększa jego komfort pracy pozwala 

spełnić współczesne wymagania BHP na stanowisku pracy. Dzięki temu maszynista może efektywniej 
skoncentrować się na swoich podstawowych obowiązkach. Również dzięki zastosowania nowoczesnych 
wyświetlaczy i manipulatorów oraz ujednoliceniu ich umiejscowienia zgodnie z Kartą UIC 612, lokomotywa 
będzie zgodna z najnowszymi europejskimi wymaganiami konstrukcyjnymi i zyska cech nowych lokomotyw w 
tym zakresie. Dodatkowo montaż w kabinie maszynisty nowoczesnego systemu komunikacji – radio w technologii 
GSM-R, co jest zgodne z najnowszymi europejskimi wymaganiami TSI, pozwoli na bezpieczną i niezwodną 
łączność maszynisty z obsługą linii kolejowych. Niezależnie od systemów bezpieczeństwa kabina maszynisty 
zostanie też doposażona w lodówkę, czajnik czy kuchenkę mikrofalową a także w gniazdka 230V uchwyty na 
dokumenty i schowki. Całość wyposażenia dodatkowego ma zwiększyć komfort i atrakcyjność pracy maszyniście 
oraz jego pomocnikowi. 

 
Dodatkowy obszarem funkcjonalnym, który objęty został modernizacją jest obszar związany z 

bezpieczeństwem eksploatacji lokomotywy. Do systemów zwiększających bezpieczeństwo, będzie należał między 
innymi zastosowany system ostrzegający przed pożarem, który w czasie rzeczywistym monitoruje i ostrzega 
przed pożarem w lokomotywie. Wszystkie informacje z systemu p-poż. zapisywane są w tzw. Czarnej skrzynce, 
która zamontowana zostanie na pojeździe. Również nowoczesny system sterowania, który monitoruje i zapisuje 
wszystkie funkcje i stany lokomotywy a także ostrzega maszynistę o zbliżającym się niebezpieczeństwie czy awarii 
znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa. W lokomotywie w ramach modernizacji zamontowany zostanie 
również system kamer monitorujących sytuację na torach, we wnętrzu lokomotywy oraz pracę urządzeń takich 
jak pantograf. Wszystkie dane zbierane przez lokomotywę przekazywane są okresowo do naziemnej obsługi, 
gdzie poddawane sią analizie i ocenie a następnie archiwizowane. Dane z analizy przekazywane są do zespołów 
utrzymaniowych, które dzięki zastosowanym systemom mogą z wyprzedzeniem przygotować plan działań 
utrzymaniowych. W ramach prowadzonej modernizacji lokomotywa, uzyska zgodność z Ustawą o Transporcie 
Kolejowym oraz odpowiednimi aktami prawnymi UE w zakresie modernizacji, co pozwoli efektywnie ją 
eksploatowania na polskiej sieci trakcyjnej prze kolejne lata.  
 

19. Inne informacje dotyczące prowadzonej przez emitenta działalności gospodarczej, 

istotne dla oceny możliwości realizowania przez emitenta jego zobowiązań z 

emitowanych papierów wartościowych: 
 
Emitent nie identyfikuje innych informacji istotnych dla oceny możliwości realizowania przez niego zobowiązań 
z Obligacji.  
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VI. Sprawozdania finansowe 

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 
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2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 
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3. Opinia biegłego rewidenta 
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VII. Załączniki 
 

1. Odpis z właściwego dla emitenta rejestru wraz z tłumaczeniem na język polski - w 

przypadku emitentów z siedzibą na terytorium państwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska 

 



Memorandum Informacyjne Olkol Sp. z o.o. 

 

Strona | 139  

 

 

 

 



Memorandum Informacyjne Olkol Sp. z o.o. 

 

Strona | 140  

 

 

 

 



Memorandum Informacyjne Olkol Sp. z o.o. 

 

Strona | 141  

 

 

 

 



Memorandum Informacyjne Olkol Sp. z o.o. 

 

Strona | 142  

 

 

 

 



Memorandum Informacyjne Olkol Sp. z o.o. 

 

Strona | 143  

 

 

 

 



Memorandum Informacyjne Olkol Sp. z o.o. 

 

Strona | 144  

 

 

 

 

  



Memorandum Informacyjne Olkol Sp. z o.o. 

 

Strona | 145  

 

 

 

 

2. Aktualny tekst statutu emitenta oraz treść ogłoszonych zmian statutu, które 

jeszcze nie weszły w życie, wraz z terminem ich wejścia w życie 
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3. Wycena przedmiotu hipoteki 
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4. Wycena przedmiotu zastawu 
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5. Formularz zapisu 
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6. Lista POK 

 

PCDM – 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 

 

 

 

mailto:sprzedaz@pcdm.pl
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7. Umowa z Administratorem Zabezpieczeń 
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8. Warunki Emisji Obligacji serii A 
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9. Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy. 
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10. Definicje i objaśnienia skrótów. 

 

1. „Administrator Zabezpieczenia” oznacza Magdalena Grabek Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Puławska 41/5 
(kod pocztowy: 02-508 Warszawa), NIP: 5211704261; 

2.  „Agent Emisji” oznacza PCDM pełniący na podstawie umowy zawartej z Emitentem funkcję agenta emisji 
w rozumieniu art. 7a Ustawy o Obrocie; 

3. „Agent Płatniczy” oznacza podmiot pełniący funkcję agenta płatniczego w rozumieniu Regulacji KDPW, w 
tym wykonujący czynności dotyczące ustaleń i obliczeń wysokości świadczeń z Obligacji, a także czynności 
polegające na przekazywaniu KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji takich wypłat, którym na 
podstawie umowy zawartej z Emitentem jest PCDM; 

4. „Dematerializacja w KDPW” oznacza rejestrację Obligacji w KDPW w rozumieniu art. 8 ust. 2 Ustawy o 
Obligacjach oraz art. 5a ust. 1 Ustawy o Obrocie;  

5. „Depozyt” oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. 
Na podstawie art. 3 ust. 21 Ustawy o Obrocie Depozyt papierów wartościowych prowadzony jest przez 
KDPW; 

6. „Dzień Emisji” oznacza Dzień Przydziału; 

7. „Dzień Płatności Odsetek” lub (w zależności od kontekstu) „Dni Płatności Odsetek” oznaczają dni, w których 
wypłacane będą kwoty Odsetek;  

8. „Dzień Przekroczenia Zapisów” oznacza dzień, w którym łączna liczba Obligacji, na jakie Inwestorzy złożyli i 
opłacili zapisy od początku okresu przyjmowania zapisów przekroczyła łączną liczbę Obligacji; 

9. „Dzień Przydziału” oznacza dzień podjęcia przez Emitenta uchwały o przydziale Obligacji; 

10. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych  
od pracy; 

11. „Dzień Ustalenia Praw”, „Dzień Ustalenia Praw do Oprocentowania” oznacza piąty Dzień Roboczy przed 
Dniem Wykupu, Dniem Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta lub odpowiednio Dniem Płatności 
Odsetek, a gdy taki dzień nie będzie mógł być Dniem Ustalenia Praw, inny ustalony zgodnie z Regulacjami 
KDPW najbliższy dzień przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek w zakresie mającym 
zastosowanie do ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji; 

12. „Dzień Wcześniejszego Wykupu” oznacza odpowiednio Dzień Przedterminowego Wykupu na Żądanie 
Emitenta lub Dzień Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza; 

13. „Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta” oznacza dzień, w którym zgodnie z dokumentacją 
emisyjną, Emitent może dokonać przedterminowego Wykupu Obligacji.; 

14. „Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza” ” oznacza dzień, w którym zgodnie z 
dokumentacją emisyjną, Obligatariusz może żądać przedterminowego Wykupu Obligacji 

15. „Dzień Wykupu” oznacza dzień 28 października 2023 roku, w którym Obligacje zostaną wykupione przez 
Emitenta; 

16. „Emitent”, „Spółka”, „Olkol” oznacza spółkę pod firmą OLKOL SP. Z O.O. z siedzibą w Oleśnicy, ul. Moniuszki 
20, 56-400 Oleśnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000552751, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000.000,00, posiadającą 
numer identyfikacji podatkowej NIP: 9112010600; 

17. „Ewidencja” oznacza ewidencję, o której mowa w art. 7a ust. 4 pkt 4 Ustawy o Obrocie, prowadzoną dla 
Obligacji przez Agenta Emisji; 

18. „Formularz Zapisu” oznacza pisemne oświadczenie Subskrybenta o przyjęciu oferty w ramach Oferty 
Publicznej; 



Memorandum Informacyjne Olkol Sp. z o.o. 

 

Strona | 263  

 

 

 

 

19. „Grupa”, „Grupa Kapitałowa” – oznacza Olkol oraz podmioty z nim powiązane w rozumieniu Ustawy o 
rachunkowości; 

20. „Hipoteka” oznacza ograniczone prawo rzeczowe, o którym mowa w rozumieniu art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 
6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, które będzie ustanowione na nieruchomości o numerze 
księgi Wieczystej numer KR1P/00118902/8; 

21. „Inwestor” oznacza podmiot, do którego została skierowana oferta objęcia Obligacji w ramach Oferty 
Publicznej; 

22. „KDPW” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą  
w Warszawie; 

23. „Kodeks Cywilny”, „kc” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny; 

24. „Kodeks postępowania cywilnego”, „kpc” oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego; 

25. „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; 

26. „Memorandum Informacyjne” oznacza dokument wraz z wszelkimi ewentualnymi późniejszymi zmianami 
oraz załącznikami, który stanowi podstawę prowadzenia Oferty Publicznej; 

27. „Nieruchomość” oznacza prawo własności nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Białoprądnicka 5, 
składającej się z działek 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 509/6, 509/7, 509/8, 509/9, 509/10, 509/11, 509/12, 
509/13, 509/14, 509/15, 509/16, 509/17, 509/18 położonej w miejscowości Kraków, jednostka ewidencyjna 
Krowodrza, obręb nr 42 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie, dla 
których Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą KW nr KR1P/00118902/8; 

28. „PCDM”, „Firma Inwestycyjna” oznacza spółkę pod firmą Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Waryńskiego 3A, 00-645 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; 

29. „Obligacje” oznacza instrumenty finansowe serii A, emitowane w serii przez Emitenta zgodnie 
z dokumentacją emisyjną, tj. Warunkami Emisji Obligacji oraz zaoferowane w związku z opublikowaniem 
Memorandum Informacyjnego, będące obligacjami w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach; 

30. „Obligatariusz” oznacza właściciela Obligacji, tj.: 

a. w przypadku Obligacji zapisanych w Ewidencji: podmiot wskazany w Ewidencji jako właściciel 
Obligacji,  

b. w przypadku Dematerializacji Obligacji w KDPW: podmiot będący posiadaczem Rachunku Papierów 
Wartościowych, na którym są zapisane Obligacje lub -  w odniesieniu do Obligacji zapisanych na 
Rachunku Zbiorczym - podmiot wskazany Depozytariuszowi przez posiadacza Rachunku Zbiorczego 
jako właściciel Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym i działający w zakresie 
jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Emisji oraz Obligacji za 
pośrednictwem posiadacza Rachunku Zbiorczego;  

31. „Odsetki” lub „Oprocentowanie” oznacza świadczenie Emitenta, które zostanie spełnione przez Emitenta w 
sposób cykliczny w zw. emisją Obligacji na zasadach określonych w dokumentacji emisyjnej; 

32. „Oferta”, „Oferta Publiczna” oznacza ofertę publiczną Obligacji serii A Olkol sp. z o.o.;  

33. „Okres Odsetkowy” oznacza okres rozpoczynający się w dniu utworzenia Ewidencji (włącznie) i kończący się 
w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (włącznie) oraz 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)  , a ostatni Okres Odsetkowy kończyć się będzie w 
Dniu Wykupu lub w odniesieniu do wykupywanych Obligacji przed Dniem Wykupu odpowiednio w Dniu 
Przedterminowego Wykupu lub innym dniu, w którym zobowiązanie do płatności Kwoty Wykupu stanie się 
wymagalne (włącznie); 

34. „PDOF” oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
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35. „PDOP” oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; 

36. „Prawo dewizowe” oznacza ustaw z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe; 

37. „Przypadek Naruszenia” oznacza nastąpienia zdarzenia, które powoduje, że Obligatariusz ma prawo do 
żądania wcześniejszego Wykupu wszystkich lub części posiadanych przez siebie Obligacji, a Emitent 
zobowiązany jest dokonać wcześniejszego Wykupu tych Obligacji za wyjątkiem przyczyn wskazanych w 
Ustawie o Obligacjach; 

38. „Rachunek Obligacji” oznacza Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy; 

39. „Rachunek Papierów Wartościowych” oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 
Ustawy o Obrocie, na którym zostały zapisane Obligacje; 

40. „Rachunek Zbiorczy” oznacza rachunek papierów wartościowych  
w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie, na którym zostały zapisane Obligacje; 

41. „Regulacje KDPW” oznacza obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez 
KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego, w szczególności 
Regulamin KDPW i Szczegółowe Zasady Działania KDPW; 

42. „Rozporządzenie 2017/1129”, „Rozporządzenie Prospektowe” oznacza Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, 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; 

43. „Sprawozdanie Finansowe” oznacza sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Ustawą o 
Rachunkowości; 

44. „Subskrybent” oznacza Inwestora, który przyjął ofertę w ramach Oferty Publicznej; 

45. „Ustawa o Obligacjach” oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach; 

46. „Ustawa o Obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

47. „Ustawa o Ofercie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 

48. „Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych”- oznacza ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku 
od czynności cywilnoprawnych; 

49. „Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn” oznacza ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków 
i darowizn; 

50. „Ustawa o Rachunkowości” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;  

51. „Warunki Emisji” warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 6 Ustawy o Obligacjach, przyjęte przez Emitenta 
w dniu 13 października 2021 roku; 

52. „Wykup” – oznacza wykup Obligacji w rozumieniu art. 74 ust. 1 Ustawy o Obligacjach; 

53. „Zarząd” oznacza zarząd Emitenta; 

54. „Zastaw” oznacza łącznie Zastaw Rejestrowy i Zastaw Zwykły; 

55. „Zastaw Rejestrowy” oznacza ograniczone prawo rzeczowe, o którym mowa w Ustawie z 6 grudnia 1996 r. o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, które ma zostać ustanowione na udziałach spółki PONAR sp. z 
o.o. z siedzibą w Żywcu; 

56. „Zastaw zwykły” oznacza ograniczone prawo rzeczowe, o którym mowa w art. 306 § 1 Kodeksu cywilnego; 

57. „Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza reprezentację ogółu Obligatariuszy uprawnionych z Obligacji na 
podstawie art. 46 Ustawy o Obligacjach; 

58. „zł”, „złoty” lub „PLN” oznacza polski złoty, tj. oficjalny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego. 

 

 


