
Wratislavia Wise sp. z o.o. to spółka będąca spółką właścicielską powołana celem współrealizacji projektów deweloperskich z innymi
podmiotami zarządzanymi przez Prezesa Zarządu - Mirosława Kępę - przedsiębiorcy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym.
Aktualnie prowadzoną inwestycją spółki jest Cisova Park - osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z przynależnym terenem
rekreacyjnym zlokalizowane w Stanowicach. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EMITENCIE

TERMIN ZAPISÓW 29.10 - 29.11.2021

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII A
WRATISLAVIA WISE 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 8 Dokumentu
Ofertowego.

Umowa wekslowa
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta
Poręczenie spółki celowej mającej nabyć  nieruchomość, na
której realizowane będą kolejne etapy inwestycji Cisova Park
Poręczenie spółki Intelligent Solutions Polska; inna, odporna na
zawirowania covidove branża [energetyka, profesjonalna,
klient b2b], spółka niezależnie zarządzana operacyjne
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Poręczycieli
Hipoteka na nieruchomości z zastrzeżeniem, że hipoteka
zostanie ustanowiona jedynie pod warunkiem zawarcia umowy
przyrzeczonej nabycia nieruchomości. Przy czym środki
przeznaczone na zakup nieruchomości nie zostaną wypłacone
bezpośrednio Emitentowi

ZABEZPIECZENIE
                             

Obligacje będą miały status obligacji zabezpieczonych, przy czym
przydział Obligacji nastąpi przed ustanowieniem zabezpieczeń.

CEL EMISJI
                      
Celem emisji Obligacji Serii A jest pozyskanie
środków pieniężnych na dokapitalizowanie
spółki TBRE sp. z o.o. Spółki komandytowej
celem uzupełnienie budżetu I etapu inwestycji
Cisova Park oraz współfinansowania zakupu
nieruchomości przez spółkę celową Emitenta,
na której realizowane będą następne etapy
inwestycji Cisova Park.
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Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Wratislavia Wise 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 Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/wratislavia-wise-seria-a/ oraz Emitenta:
www.wratislaviawise.pl. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na
stronie 9 Dokumentu Ofertowego. 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 

Wratislavia Wise sp. z o.o.

29 października - 29 listopada 2021r. 

30 listopada 2021 r. 

1 000 zł za jedną Obligację 

3 000 sztuk Obligacji           

5 000 zł

stałe 6% 

kwartalnie

EMITENT FIRMA INWESTYCYJNA

NAJNOWSZA INWESTYCJA SPÓŁKI - CISOVA PARK

Spółka planuje skupić się w najbliższych latach  na realizacji projektu Cisova

Park- osiedla powstającego z myślą o najpopularniejszym obecnie segmencie

lokali mieszkalnych – dom o powierzchni od 98 m2 - 104 m2 z własnym

ogródkiem. Do każdego lokalu zaprojektowano wbudowany garaż o

powierzchni ok 15 m2 oraz przewidziano dodatkowe miejsce postojowe przed

budynkiem. Nabywca otrzymuje również do dyspozycji ok 22 m2 powierzchni

użytkowej na poddaszu. Budynki dzięki zastosowaniu tradycyjnej technologii

budowania mają łatwość własnej aranżacji pomieszczeń wewnętrznych min.

wydzielenia np. garderoby w sypialni i/lub sauny w łazience.

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

