
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). Jej podstawową działalnością jest kompleksowy serwis taboru kolejowego wraz z pełnym odbiorem
komisarycznym i dozorowym.
Misją spółki 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. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EMITENCIE

TERMIN ZAPISÓW 13.10 - 28.10.2021

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII A
OLKOL SP. Z O.O.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem
utraty części lub całości zainwestowanych środków

RYZYKO INWESTYCYJNE
                            
Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości
zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z
niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na stronie 13
Memorandum Informacyjnego.

Hipoteka na nieruchomości w Krakowie
przy ul. Białoprądnickiej 
Zastaw rejestrowy na udziałach w Ponar sp.
z o.o. 
Weksel własny Emitenta w zakresie
zobowiązań pieniężnych wynikających z
Obligacji
Oświadczenia Emitenta o poddaniu się na
egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC w
zakresie zobowiązań pieniężnych Emitenta
wynikających z Obligacji

ZABEZPIECZENIE
                             

CEL EMISJI
                            
Celem emisji Obligacji Serii A jest pozyskanie
środków pieniężnych, które zostaną
przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta
oraz na realizację kontraktów remontowych z
kontrahentami Emitenta.

Polna Corner, VIII p. 
ul. Waryńskiego 3A 
00-645 Warszawa

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 22 201 11 41 obligacje@pcdm.pl www.pcdm.plKapitał zakładowy 8 306 691,00 zł w pełni opłacony

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Olkol sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu
instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w
indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach
ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/olkol-seria-a/ oraz Emitenta:
www.olkol.pl/relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki
Ryzyka na stronie 13 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub
całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

SZCZEGÓŁY OFERTY

Emitent

Termin zapisów 

Termin przydziału 

Cena emisyjna 

Liczba Obligacji 

Minimalny zapis 

Oprocentowanie  

Wypłata odsetek 

Olkol sp. z o.o.

13 - 28 października 2021 r.

29 października 2021 r. 

1 000 zł za jedną Obligację 

11 000 sztuk Obligacji           

5 000 zł

7% kupon stały

kwartalnie (z 6 miesięczną karencją)

EMITENT FIRMA INWESTYCYJNA

WIZJA ROZWOJU SPÓŁKI

Spółka planuje dalszy rozwój swojej działalności poprzez pomyślne

zakończenie procesu modernizacji 20 sztuk lokomotyw EU07 z podniesieniem

prędkości do 160 km/h, a także zakup specjalistycznego wyposażenia

mającego na celu przejęcie szeregu czynności obecnie wykonywanych przez

podwykonawców, w związku z czym spółka planuje zwiększenie zatrudnienia

oraz zmiany jego struktury. Olkol planuje również zakup od syndyka

nieruchomości, na której prowadzi swoją działalność operacyjną, a także

wprowadzenie innowacji technologicznych  (np. projekt NCBiR), jak również

innowacji marketingowo-handlowych (np. lokomotywa zastępcza).

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
http://www.pcdm.pl/emisja/mediraty-seria-ah/

