
Podstawowym przedmiotem działalności spółki HM Inwest S.A. jest realizacja projektów deweloperskich. Spółka HM Inwest S.A. - podmiot
dominujący grupy kapitałowej - posiada doświadczenie na rynku nieruchomości w Polsce i za granicą. Spółka dokonała zmiany formy prawnej
prowadzenia działalności w 2012 r. Emitent oraz spółki zależne z Grupy HM Inwest S.A. dotychczas zrealizowały projekty ponad 70 budynków
mieszkalnych i wielorodzinnych w całej Polsce.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EMITENCIE

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

RYZYKO INWESTYCYJNE                    
Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały
opisane w rozdziale II Czynniki ryzyka na stronie 9 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.

Weksel i Umowa Wekslowa (do 150% łącznej wartości
nominalnej przydzielonych Obligacji Serii E).
Akt Poddania się Egzekucji przez HM Inwest S.A jako dłużnika
wekslowego (do 150% łącznej wartości nominalnej
przydzielonych Obligacji Serii E).
Cesja Wierzytelności z pożyczki pomiędzy HM Inwest S.A. a SQL
Developments S.L. 
Zastaw rejestrowy na akcjach HM Inwest S.A. ( do 135% łącznej
wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii E).
Akt poddania się egzekucji przez Akcjonariusza jako dłużnika
rzeczowego w zw. z ustanowionym zastawem na akcjach. (do
135% łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji
Serii E).
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SZCZEGÓŁY OFERTY

Emitent

Termin zapisów 

Termin wykupu 

Cena emisyjna 

Liczba Obligacji 

Minimalny zapis 

Oprocentowanie  

Wypłata odsetek 

 HM Inwest S.A.

 10 grudnia - 30 grudnia 2021r. 

 30 marca 2024 r. 

 1 000 zł za jedną Obligację 

 10 000 sztuk Obligacji           

 5.000 zł

 stałe  7,7 % 

 kwartalnie (I kupon po 6m)

EMITENT FIRMA INWESTYCYJNA

GRUPA HM INWEST S.A. W LICZBACH

Oferta Publiczna Obligacji serii E
HM Inwest S.A.

7,7 %
Oprocentowanie stałe

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii E spółki HM Inwest S.A. 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 E oraz
czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/grupa-hm-
invest-s-a-seria-e/ oraz na stronie emitenta: https://www.grupainwest.pl/ Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją,
zostały opisane w rozdziale II Czynniki ryzyka na stronie 9 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. 

CEL EMISJI

Celem emisji Obligacji Serii E jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez
Emitenta przeznaczone:
na poczet udzielenia pożyczki na rzecz spółki zależnej Emitenta, tj. Sitges Quality
Developments S.L. z siedzibą w Vilanova i la Geltrú, Calle Col.Legi 35, Bajos, Local 20, Vilanova I
La Geltrú 08800, Barcelona (Hiszpania), numer identyfikacji podatkowej B67213645
(,,Pożyczkobiorca”) celem dofinansowania działalności statutowej spółki, w tym
dokapitalizowania realizowanych przez Pożyczkobiorcę inwestycji deweloperskich w Hiszpanii
w Vilanova i la Geltrú Ametller 8, Vilanova i la Geltrú Calle Casernes 12, Vilanova i la Geltrú Calle
Unio/ Calle Sitges oraz na pokrycie bieżących kosztów operacyjnych Emitenta.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
https://www.pcdm.pl/?post_type=emisje&p=14406&preview=true

