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Suplement nr 1 

do Dokumentu Ofertowego 

sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną do 4.000 sztuk Obligacji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 

1.000,00 złotych każda i Cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.000,00 złotych na podstawie 

art. 37a Ustawy o Ofercie 

 

Domy Garwolin sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 3/4, 02-586 Warszawa 

KRS: 0000851234 

kontakt@domygarwolin.pl  

https://domygarwolin.pl/ 

 

UWAGA:  

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie nr 1 mają znaczenie określone w Dokumencie Ofertowym 

sporządzonym w związku z Ofertą Publiczną przeprowadzaną w trybie określonym w art. 37a Ustawy  

o Ofercie, tj. w załączniku do Dokumentu Ofertowego „OBJAŚNIENIE DEFINICJI I SKRÓTÓW”  

 

Niniejszy Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki do publicznej 

wiadomości został udostępniony Dokument Ofertowy, na stronach internetowych Emitenta: 

https://domygarwolin.pl/ oraz PCDM: www.pcdm.pl.  

 

Zmiana nr 1 do Dokumentu Ofertowego, s. 1, uchyla się dotychczasowe brzmienie strony tytułowej i nadaje się jej 

poniższe brzmienie:  

 

DOKUMENT OFERTOWY 

 

DOMY GARWOLIN SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 

sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 4.000 sztuk Obligacji na okaziciela Serii A o wartości nominal-
nej 1.000,00 złotych każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.000,00 złotych sporzą-

dzony na podstawie art. 37a Ustawy o ofercie 

Niniejszy Dokument Ofertowy stanowi zarazem propozycję nabycia obligacji, o której mowa  

w przepisach ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. 

Inwestycja w Obligacje wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościo-
wych oraz ryzyk związanych z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w rozdziale nr I 

„Czynniki Ryzyka” Dokumentu Ofertowego. 

Niniejszym zwraca się uwagę nabywców obligacji na to, że obligacje nie są depozytami bankowymi 

i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności Emitenta spo-

wodowaną pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utraty płynności przez Emitenta, część 
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lub całość zainwestowanego w obligacje kapitału może zostać utracona, jak również nabywcy obli-

gacji mogą nie otrzymać świadczeń z obligacji przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji.  
W związku z tymi ryzykami, przed inwestycją w obligacje inwestorzy powinni rozważyć, czy inwe-

stycja w obligacje jest dla nich odpowiednia oraz czy ich portfel inwestycyjny jest należycie zdywer-

syfikowany. Zwraca się również uwagę inwestorów, że wycofanie się z inwestycji w obligacje przed 
upływem okresu na jaki zostały wyemitowane, czyli przed dniem ich wykupu, może być utrudnione 

lub niemożliwe z uwagi na brak obrotu na rynku wtórnym lub jego niską płynność, a cena sprzedaży 

zbywanej obligacji może różnić się od jej wartości nominalnej lub ceny nabycia. 

 

Firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie 
Publicznej 

 

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

 

Warszawa, 21 lutego 2023 roku 

 

Zmiana nr 2 do Dokumentu Ofertowego, s. 3, uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu „Podmiot udzielający 

zabezpieczenia (gwarantujący), ze wskazaniem zabezpieczenia” i zastępuje się je poniższą treścią: 
 

PODMIOT UDZIELAJĄCY ZABEZPIECZENIA (GWARANTUJĄCY), ZE WSKAZANIEM ZABEZPIECZENIA 
  

W ramach przeprowadzanej emisji Obligacji Serii A nie została zawarta umowa gwarancji dojścia emisji do skutku. 

Obligacje wyemitowane zgodnie z Uchwałą Emisyjną, Warunkami Emisji oraz Ustawą o obligacjach będą miały 

status obligacji zabezpieczonych, przy czym przydział Obligacji nastąpi przed ustanowieniem wszystkich 

zabezpieczeń (z tym wyjątkiem, że na Emitencie ciąży obowiązek wystawienia Weksla i zawarcia Umowy 

Wekslowej najpóźniej do Dnia Przydziału). Powyższe oznacza, że Obligacje Serii A zostaną wydane przed datą 

ustanowienia wszystkich zabezpieczeń. 

 

Obligacje zabezpieczone zostaną poprzez ustanowienie zabezpieczeń przez Emitenta.  

W ramach emisji Obligacji Emitent będzie podmiotem udzielającym zabezpieczeń w postaci Weksla własnego  

i Umowy wekslowej oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta, na zasadach i w terminach 

wskazanych poniżej. Zabezpieczenia będą zabezpieczać wszystkie Wierzytelności Zabezpieczone. 

 

Ponadto, w ramach emisji Obligacji podmiotem udzielającym (gwarantującym) zabezpieczenie w postaci 

poręczenia za zapłatę (1) wierzytelności z tytułu odsetek od Obligacji Serii A za wszystkie Okresy Odsetkowe  

w kwocie nominalnej oraz (2) kosztów ustanowienia, utrzymania, realizacji i zniesienia Zabezpieczeń w tym 

wynagrodzenia Administratora Zabezpieczeń do kwoty 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) zł będzie Pani 

Wiesława Tracz (Prezes Zarządu Emitenta), która złoży także oświadczenie o poddaniu się egzekucji (co do 

udzielonego poręczenia). 

 

Dodatkowo, Obligacje zabezpieczone zostaną poprzez ustanowienie ograniczonych prawa rzeczowych opisanych 

w punkcie ,,Określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń” niniejszego Dokumentu Ofertowego. 
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Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń Obligacji Serii A, warunków ich ustanowienia oraz zaspokojenia 

roszczeń Obligatariuszy z przedmiotu ustanowionych zabezpieczeń określa pkt 7 Warunków Emisji Obligacji Serii 

A. 

 

Zmiana nr 3 do Dokumentu Ofertowego, s. 4, uchyla się dotychczasowe brzmienie zdania 2 akapitu 1 w punkcie 

„Tryb w jakim informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie, w okresie jego ważności będą podawane do 

publicznej wiadomości” i zastępuje się go poniższą treścią: 
 

Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić Suplement do Dokumentu Ofertowego osobom, do których 

skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, a więc na 

stronach internetowych Emitenta: www.domygarwolin.pl oraz PCDM: www.pcdm.pl.  

 

Zmiana nr 4 do Dokumentu Ofertowego, s. 5, uchyla się dotychczasowe brzmienie akapitu 4 w punkcie „Tryb  

w jakim informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie, w okresie jego ważności będą podawane do 

publicznej wiadomości” i zastępuje się go poniższą treścią: 

 

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego lub 

Suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji Obligacji, niewymagającą udostępnienia 

Suplementu do Dokumentu Ofertowego, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości bez stosowania 

przywołanych powyżej rygorów związanych z publikacją Suplementu, w formie Komunikatu Aktualizującego,  

w sposób, w jaki został udostępniony Dokument, a więc na stronach internetowych Emitenta: 

www.domygarwolin.pl   oraz PCDM: www.pcdm.pl. 

 

Zmiana nr 5 do Dokumentu Ofertowego, s. 5, dodaje się punkt ,,Podstawowe różnice pomiędzy obligacjami  

a depozytami bankowymi” o poniższym brzmieniu: 

 

Podstawowe różnice pomiędzy obligacjami a depozytami bankowymi 

Zarówno obligacje jak i depozyty bankowe stanowią instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, tj. tzw. 

Instrumenty dłużne (wierzycielskie). Pomiędzy ww. instrumentami finansowymi zachodzi szereg różnic, które 

wpływają na bezpieczeństwo zainwestowanego w nie kapitału. 

Obligacje, w tym Obligacje Serii A Emitenta, są instrumentem niestanowiącym lokaty bankowej. Inwestowanie  

w obligacje korporacyjne (w tym Obligacje Serii A) wiąże się z ponoszeniem wyższego ryzyka inwestycyjnego,  

w tym ryzyka utraty 100% zainwestowanego kapitału, gdyż obligacje nie są objęte żadnym obowiązkowym 

systemem gwarantowania na wzór systemu gwarancji depozytów bankowych. 

Zastrzega się przy tym, że informacje zawarte w niniejszym punkcie  mają charakter wyłącznie informacyjny, nie 

stanowią jakiejkolwiek porady, zwłaszcza porady inwestycyjnej lub prawnej. Ponadto zamieszczone powyżej 

informacje nie wyczerpują wszelkich różnic pomiędzy obligacjami a depozytami bankowymi. 

 

Zmiana nr 6 do Dokumentu Ofertowego, s. 19, w punkcie ,,Czynniki ryzyka związane z sytuacją finansową, 

działalnością Emitenta oraz z otoczeniem gospodarczym, prawnym oraz finansowym Emitenta”, Rozdział I. 

Czynniki Ryzyka, dodaje się czynnik ryzyka ,,Ryzyko związane z sytuacją finansową i poziomem zadłużenia 

Emitenta” o poniższej treści : 
 

Ryzyko związane z sytuacją finansową i poziomem zadłużenia Emitenta 

Emitent zakończył rok obrotowy 2022 startą netto w wysokości 17 500,69 zł, co było spowodowane wysokimi 

kosztami prowadzenia działalności podstawowej Emitenta. Zaznaczenia wymaga, że na koszty prowadzenia 

podstawowej działalności Emitenta, w łącznej wysokości 252 998,26 zł, składają się koszty zużycia materiałów  

i energii w wysokości 9 152,53 zł, koszty związane z wynagrodzeniem, ubezpieczeniem społecznym oraz innymi 

http://www.domygarwolin.pl/
http://www.pcdm.pl/
http://www.domygarwolin.pl/
http://www.pcdm.pl/


4 
 

świadczeniami w wysokości 80 000,00 zł oraz pozostałe koszty, które wyniosły 163 845,73 zł, co ostatecznie 

przyczyniło się do ujemnych przepływów pieniężnych. Odnotowania również wymaga, że Spółka zakończyła rok 

obrotowy 2021 startą netto w wysokości 192 552, 70 zł, wraz z kosztami prowadzonej podstawowej działalności 

w łącznej wysokości 189 348,18 zł.     

Nie mniej istotny dla wyniku finansowego osiągniętego przez Emitenta jest fakt, iż jest on spółką celową, która nie 

prowadzi typowej działalności operacyjnej. Spółka jest spółką celową powołaną wyłącznie celem realizacji 

Inwestycji w postaci budowy osiedla budynków jednorodzinnych mieszkalnych. Emitent aktualnie jest na etapie 

realizacji ww. Inwestycji, co jest procesem długotrwałym, który początkowo przyczynia się do zwiększania się 

zobowiązań Spółki (dotychczas pokrytych z pożyczek właścicielskich). Reasumując, przy stanie na dzień publikacji 

Dokumentu Ofertowego Spółka nie posiada już środków własnych ani – z uwagi na brak zdywersyfikowanych teraz 

i w przyszłości – innych źródeł spłaty obligacji niż środki pochodzące z realizacji Inwestycji. Wobec powyższego 

działalność Spółki oraz realizacja Inwestycji były dotychczas finansowane między innymi z pożyczek właścicielskich 

i środków pochodzących z zakończonych, innych projektów realizowanych przez udziałowców Emitenta. 

Emitent dostrzega to ryzyko, iż utrzymywanie się w dłuższym terminie sytuacji, w której Emitent ponosi stratę 

netto, generuje ujemne przepływy pieniężne, co przy braku zapewnienia innych źródeł finansowania i braku 

wpływów ze sprzedaży, może doprowadzić do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych 

oraz bieżących zobowiązań Emitenta. Jednocześnie Emitent pragnie zaznaczyć, że strata netto za rok obrotowy 

2022 uległa znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z 2021 rokiem i jest spowodowana wczesnym etapem 

Inwestycji – wymagającym głównie nakładów, jednocześnie Emitent rozpoczął już proces sprzedaży lokali (na 

koniec 2022 – jedna umowa). Zarząd Spółki estymuje, że wraz z postępującą realizacją projektu sprzedaż lokali 

będzie wzrastać, co przyczyni się do poprawy kondycji Spółki.   

Materializacja powyższego ryzyka może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, jego sytuację finansową,  

a w konsekwencji – na wykup Obligacji. 

Emitent podejmuje w trybie ciągłym czynności mające na celu minimalizację wskazanego ryzyka poprzez stałe 

monitorowanie kosztów oraz sukcesywne zwiększanie przychodów – poprzez już rozpoczęty proces sprzedaży 

domów.” 

Zmiana nr 7 do Dokumentu Ofertowego, s. 19, w punkcie ,,Czynniki ryzyka związane z sytuacją finansową, 

działalnością Emitenta oraz z otoczeniem gospodarczym, prawnym oraz finansowym Emitenta”, Rozdział I. 

Czynniki Ryzyka, dodaje się czynnik ryzyka ,, Ryzyko związane z niepozyskaniem przez Emitenta wystarczających 

środków na realizację Inwestycji” o poniższej treści: 
 

Ryzyko związane z niepozyskaniem przez Emitenta wystarczających środków na realizację Inwestycji 

Do stycznia 2023 roku Emitent przeznaczył blisko 4.500.000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy 00/100) zł ze 

środków własnych na realizację Inwestycji. Jednakże, co wymaga zaznaczenia, Spółka nie posiada wystarczających 

środków własnych na ukończenie budowy osiedla domków jednorodzinnych. Dodatkowo mało prawdopodobne 

jest dokapitalizowanie całości kosztów realizacji Inwestycji przez Wspólników Emitenta. Poniesione przez Emitenta 

koszty własne przeznaczone zostały: (i) w kwocie ok. 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy 00/100) zł na 

zakup Nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja, (ii) w kwocie ok. 300.000,00 (trzysta tysięcy 00/100) 

zł na koszty projektowe, (iii) w kwocie ok. 200.000,00 (dwieście tysięcy 00/100) zł na koszty zarządu, (iv) w kwocie 

ok. 80.000,00 (osiemdziesiąt tysięcy 00/100) zł na koszty związane z nadzorem, (v) w kwocie ok. 20.000,00 

(dwadzieścia tysięcy 00/100) zł na koszty marketingowe, (vi) w kwocie ok. 2.300.000,00 (dwa miliony trzysta 

tysięcy 00/100) zł na koszty budowlane w tym materiały budowlane oraz koszty związane z pracami budowlanymi, 

oraz (vii) koszty w kwocie ok. 400.000,00 (czterysta tysięcy 00/100) zł, które stanowią inne koszty związane  

z realizacją Inwestycji.  

Szacowana przez Emitenta wysokość środków koniecznych do ukończenia Inwestycji wynosi ok. 2.000.000,00 (dwa 

miliony 00/100) zł, przy czym część tych kosztów Spółka zamierza pokryć z wpłacanych przez nabywców 

budowanych nieruchomości zaliczek oraz ze środków pozyskanych z emisji Obligacji Serii A oraz ewentualnych 

kolejnych serii obligacji do łącznej wartości nominalnej (łącznie z Obligacjami Serii A) w wys. 4.000,000,00 (czterech 

milionów 00/100) zł.  
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Ponadto, Emitent planuje przeznaczyć kwotę w wysokości ok 2.000.000,00 (dwa miliony 00/100) zł na poczet 

refinansowania poniesionych kosztów przez Emitenta w związku z realizacją Inwestycji, w tym częściową spłatę 

pożyczek właścicielskich. 

Mając powyższe na względzie Spółka zdecydowała się pozyskać środki konieczne dla realizacji wyżej wymienionych 

celów poprzez emisję Obligacji Serii A. Nie sposób jednak wykluczyć, że Obligacje Serii A przydzielone zostaną  

w mniejszej wysokości od pierwotnie zakładanej, tj. nie zostaną objęte obligacje o wartości 4.000.000,00 (czterech 

milionów 00/100) zł, co może w istotny negatywny sposób wpłynąć na realizację Inwestycji oraz sfinansowanie 

pozostałych założeń Emitenta.  

Nie można również wykluczyć, że w przypadku zmaterializowania się ryzyka związanego ze wzrostem kosztów 

działalności oraz realizacji projektów deweloperskich nawet pozyskanie przez Spółkę środków w zakładanej 

wysokości okaże się niewystarczające dla zrealizowania Inwestycji. Powyższe ryzyko minimalizowane jest przez 

podejmowanie przez Zarząd czynności umożliwiających pozyskanie finansowania oraz dokładanie staranności 

przez Spółkę przy monitorowaniu kosztów związanych z realizacją Inwestycji. 

 

Zmiana nr 8 do Dokumentu Ofertowego, s. 24, w punkcie ,,Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym”, 

Rozdział I. Czynniki Ryzyka, dodaje się czynnik ryzyka ,,Ryzyko związane z równorzędnym zabezpieczeniem 

kolejnych serii obligacji” o poniższej treści: 

 

Ryzyko związane z równorzędnym zabezpieczeniem kolejnych serii obligacji 

Emitent nie planuje przeprowadzenia emisji kolejnych serii obligacji, tj. powyżej kwoty 4.000.000,00 (czterech 

milionów 00/100) zł. Nie sposób jednak wykluczyć sytuacji, w której Emitent w toku emisji Obligacji Serii A pozyska 

wpływy w kwocie niższej od zakładanych. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Emitent nie wyklucza, że 

zdecyduje się na emisję kolejnej serii obligacji celem pozyskania środków o łącznej wartości nominalnej w kwocie 

4.000.000,00 zł (czterech milionów 00/100) zł.  

W przypadku wyemitowania przez Emitenta kolejnych serii obligacji za pośrednictwem PCDM zabezpieczenia 

ustanowione dla Obligacji Serii A w postaci Hipoteki, Zastawu na Udziałach Emitenta oraz Zastawu na Rachunku 

Bankowym będą miały status zabezpieczenia równorzędnego dla wszystkich takich emisji. Przy czym łączna 

wartość nominalna wszystkich takich emisji, łącznie z emisją Obligacji Serii A, nie może przekroczyć kwoty 

4.000.000,00 (czterech milionów 00/100) zł, zaś suma zabezpieczeń ustanowionych dla zabezpieczenia kolejnych 

serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM będzie wynosić każdorazowo nie mniej niż 

150 % (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej wszystkich takich emisji, łącznie z emisją Obligacji 

Serii A. 

Równorzędność obligacji wszystkich serii wyemitowanych przez Emitenta (w tym Obligacji Serii A) za 

pośrednictwem PCDM oznacza, że kwoty uzyskane z zaspokojenia z udzielonych wyżej opisanych zabezpieczeń 

będą rozdzielane proporcjonalnie na wszystkie obligacje wyemitowane w ramach powyższego planu i w stosunku 

do egzekwowanych jednocześnie wierzytelności.  

Zgodnie z załączonym operatem szacunkowym każdy z lokali - tj. lokale 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B składające się na 

Nieruchomości Wydzielone, które mają zostać objęte Hipoteką pod warunkiem ich skutecznego wydzielenia  

z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości - oszacowany został na kwotę 525 455,00 (pięćset dwadzieścia 

pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć 00/100) złotych. Tym samym łączna wartość wyżej wskazanych 7 lokali 

wynosi 3.678.185,00 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć 00/100) złotych, 

przy założeniu skutecznego spełnienia warunku realizacji budowy Inwestycji oraz skutecznego wydzielenia do 

osobnych ksiąg wieczystych. W wyniku dokonanej wyceny Spółki wartość godziwa kapitału własnego została 

ustalona na kwotę 2.046.431,23 złotych (słownie: dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden, 

23/100 złotych). Natomiast wartość godziwa Rachunku Bankowego Spółki oszacowana została na kwotę 135 (sto 

trzydzieści pięć) złotych.  

Podkreślenia jednak wymaga, że w przypadku sprzedaży przymusowej (egzekucji) ww. przedmiotów 

zabezpieczenia wartość, która zostanie uzyskana przez Administratora Zabezpieczeń w toku egzekucji może być 

znacząco niższa. Wobec czego należy podkreślić, że wartość zabezpieczeń ustanowionych dla równorzędnie 
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zabezpieczonych obligacji (w tym Obligacji Serii A) może okazać się niewystarczająca dla zaspokojenia roszczeń 

Obligatariuszy Serii A oraz innych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM.  

Mając na względzie powyższe wystąpienia niniejszego ryzyka nie sposób wykluczyć. 

 

Zmiana nr 9 do Dokumentu Ofertowego, s. 24, w punkcie ,,Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym”, 

Rozdział I. Czynniki Ryzyka ,dodaje się czynnik ryzyka ,,Ryzyko związane z udzieleniem poręczenia osobistego ”  

o poniższej treści: 

 

Ryzyko związane z udzieleniem poręczenia osobistego   

Zapłata (1) wierzytelności z tytułu odsetek od Obligacji Serii A  za wszystkie Okresy Odsetkowe (I-VI) w kwocie 
nominalnej oraz (2) koszty ustanowienia, utrzymania, realizacji i zniesienia Zabezpieczeń, w tym wynagrodzenia 

Administratora Zabezpieczeń do kwoty 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) zł zostały zabezpieczone 

poprzez udzielenie poręczenia osobistego przez Panią Wiesławę Tracz (wspólnik oraz prezes Zarządu Emitenta), 

która złoży także oświadczenie o poddaniu się egzekucji (co do udzielonego poręczenia).  

W przypadku udzielenia poręczenia osobistego dla zabezpieczenia wierzytelności, w tym wynikających z Obligacji, 

istotna jest sytuacja majątkowa i życiowa Poręczyciela, która wpływa również na możliwość skutecznego 

dochodzenia roszczeń przez Obligatariuszy Serii A od Poręczyciela.   

Pani Wiesława Tracz od 2004 roku zajmowała wysokie stanowiska w sektorze bankowym, które przyczyniły się do 

zgromadzenia przez nią istotnych środków majątkowych. Ponadto Pani Wiesława Tracz od ponad 8 lat odpowiada 
za przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości, co stanowi obecnie główne 

źródło utrzymania Poręczyciela.  

Ponadto Pani Wiesława Tracz jest właścicielem nieruchomości w postaci (i) mieszkania o wielkości 57 m2, 

znajdującego się w Warszawie, o wartości rynkowej wynoszącej w ocenie Poręczyciela ok. 700.000,00 (siedemset 
tysięcy) zł, na którym ciąży ograniczone prawo rzeczowe w postaci hipoteki do kwoty 170.000,00 (sto 

siedemdziesiąt tysięcy) zł, oraz (ii) mieszkania o wielkości 88 m2, znajdującego się w Warszawie, o wartości 

rynkowej wynoszącej w ocenie Poręczyciela ok. 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) zł, na którym ciąży 

ograniczone prawo rzeczowe w postaci hipoteki do kwoty 280.000,00 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) zł.  

Aktualna sytuacja majątkowa Poręczyciela, uprawdopodabnia wykonanie Poręczenia, niemniej jednak opisana 

sytuacja majątkowa Poręczyciela może ulec zmianie. Szczególny wpływ na zdolność Poręczyciela do wypełniania 

na rzecz Inwestorów zobowiązań wynikających z udzielonego zabezpieczenia, mogą mieć zdarzenia losowe m.in. 

przewlekła choroba lub śmierć, co w konsekwencji może doprowadzić do zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej. Nadmienienia wymaga, że wierzytelności zabezpieczone poręczeniem – w przypadku śmierci 
Poręczyciela – wchodzą w skład masy spadkowej i mogą być dochodzone od spadkobierców Poręczyciela. Przy 

czym, nie można wykluczyć, że żaden podmiot nie przyjmie spadku po zmarłym Poręczycielu.  

Nadto, nie można wykluczyć, że Poręczyciel sprzeda lub utraci aktualnie posiadany majątek, co nie tylko wpłynie 

na jego sytuację majątkową, ale może też przyczynić się do niemożności zaspokojenia zabezpieczonych 
poręczeniem wierzytelności.  

W przypadku złej sytuacji finansowej Poręczyciela może się okazać, że Poręczyciel nie będzie w stanie wykonać 

poręczenia lub wartość jego majątku nie pozwali na uzyskanie kwoty zapewniającej otrzymanie przez 

Obligatariuszy zabezpieczonych poręczeniem wierzytelności wynikających z Obligacji. Nadto, nie sposób 

wykluczyć, że zdarzenia losowe (choroba, wypadek, etc.) przyczynią się do pogorszenia aktualnej sytuacj i 

majątkowej Poręczyciela, jak i do utraty zdolności zarobkowych. 

 

Zmiana nr 10 do Dokumentu Ofertowego, s. 26, w Rozdziale III. Dane o Emisji uchyla się dotychczasowe brzmienie 

akapitu 3 wstępu do niniejszego rozdziału i zastępuje się go poniższą treścią: 

 

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, na okaziciela, zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o obliga-

cjach nie mającym formy dokumentu, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza 
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i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie wartości nominal-

nej Obligacji i odsetek na zasadach i w terminach określonych w punktach: ,,Wskazanie wszelkich praw i obowiąz-

ków z oferowanych papierów wartościowych”, ,,Wysokość oprocentowania”, ,,Terminy, od którego należy się 

oprocentowanie”, ,,Terminy ustalania praw do oprocentowania”, „Terminy wypłaty oprocentowania”, ,,Terminarz 

płatności Odsetek”, ,,Świadczenie dodatkowe”, ,,Terminy i zasady wykupu Obligacji”, ,, Zasady i sposób realizacji 

praw z papierów wartościowych, w tym wypłaty świadczeń pieniężnych przez Emitenta”, ,,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” zawartych w Rozdziale III. Dane o Emisji niniejszego 

Dokumentu Ofertowego.  

 

Zmiana nr 11 do Dokumentu Ofertowego, s. 26, w Rozdziale III. Dane o Emisji we wstępie do niniejszego rozdziału 

dodaje się akapit o poniższej treści: 

 

PCDM na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych przez Spółkę sporządził przy dołożeniu należytej 

staranności i jest odpowiedzialny wyłącznie za treść zawartą w punktach: ,,Określenie zasad dystrybucji oferowa-
nych papierów wartościowych", ,, Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta”, ,,Terminy otwarcia i za-

mknięcia subskrypcji”, ,,Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz terminy związania zapisem”, ,,Koszty za-

pisu”, ,,Zasady składania zapisów”, ,,Termin związania zapisem”, ,,Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat 

oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej”, ,,Informacje  

o uprawnieniach zapisujących się osób do wycofania zgody na nabycie Obligacji, wraz z warunkami, jakie muszą 

być spełnione, aby takie wycofanie było skuteczne”, ,,Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów warto-

ściowych”, ,,Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot”, ,,Przypadki, w których Oferta 

może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia”, ,,Niedojście Oferty do skutku”, 

,,Odstąpienie od Oferty”, ,,Zawieszenie Oferty” oraz ,,Sposób i forma ogłoszenia o dojściu albo niedojściu Oferty 

do skutku, odstąpieniu od przeprowadzania Oferty lub jej odwołaniu, zawieszeniu Oferty oraz sposób i termin 

zwrotu wpłaconych kwot” zawartych w rozdziale III. Dane o emisji niniejszego Dokumentu Ofertowego spółki 

Domy Garwolin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzonego w związku z emisją Obligacji Serii A. 

 

Zmiana nr 12 do Dokumentu Ofertowego, s. 27, w punkcie ,,Wskazanie wszelkich praw i obowiązków  

z oferowanych papierów wartościowych”, Rozdział III. Dane o Emisji, uchyla się dotychczasowe brzmienie akapitu 

1 i zastępuje się je poniższą treścią: 

 

Obligacje uprawniają do następujących świadczeń: 

(i) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty Odsetek na warunkach podanych poniżej 

i innych świadczeń opisanych w pkt 6 Warunków Emisji, 

(ii) świadczenia pieniężnego polegającego na wykupie Obligacji – zapłacie kwoty odpowiadającej war-

tości nominalnej Obligacji na warunkach i w terminach określonych poniżej, albo świadczenia pie-

niężnego polegającego na wcześniejszym wykupie Obligacji na warunkach i terminach określonych 

poniżej. 

Zmiana nr 13 do Dokumentu Ofertowego, s. 28, w punkcie ,,Wskazanie wszelkich praw i obowiązków  

z oferowanych papierów wartościowych”, Rozdział III. Dane o Emisji, uchyla się dotychczasowe brzmienie akapitu 

12 i zastępuje się je poniższą treścią: 

 

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie zobo-

wiązań z Obligacji należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych proporcjonalnie do liczby 

posiadanych Obligacji w następującej kolejności: 

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

(ii) Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w pkt 6.2. Warunków Emisji oraz ekwiwalent, o którym 

mowa w pkt 6.1. Warunków Emisji; 

(iii) Odsetki; 
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(iv) wartość nominalna. 

 

Zmiana nr 14 do Dokumentu Ofertowego, s. 29, w punkcie ,,Wskazanie wszelkich praw i obowiązków  

z oferowanych papierów wartościowych”, Rozdział III. Dane o Emisji, uchyla się dotychczasowe brzmienie akapitu 

23 i zastępuje się je poniższą treścią: 

 

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 punktach: ,,Informacje o warunkach i sytuacjach, w których emitent ma prawo albo jest 
zobowiązany do wcześniejszego wykupu papierów wartościowych, jak również informacje o sytuacjach  
i warunkach, po spełnieniu których posiadacz papieru wartościowego uzyska prawo do wcześniejszego wykupu 
papieru wartościowego przez Emitenta”, ,,Wcześniejszy wykup Obligacji z mocy ustawy”, ,,Wcześniejszy wykup 
Obligacji na żądanie Obligatariusza” oraz  ,,Wcześniejszy wykup obligacji na żądanie Emitenta” w Rozdziale III. Dane 
o Emisji niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

 

Zmiana nr 15 do Dokumentu Ofertowego, s. 29, w punkcie ,,Terminy, od którego należy się oprocentowanie”, 

Rozdział III. Dane o Emisji, uchyla się dotychczasową treść niniejszego punktu i zastępuje się ją poniższą treścią: 

 

Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy. 

 

Emitent będzie świadczył Odsetki za okres od dnia utworzenia Ewidencji Obligacji Serii A do ostatniego dnia 

ostatniego Okresu Odsetkowego, przypadającego na dzień 10 września 2024 roku, które to świadczenia będą 

należne i wypłacane posiadaczom Obligacji za każdy z Okresów Odsetkowych. Wyjątkiem od powyższej zasady 

będzie sytuacja, w której Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, wówczas Odsetki będą świadczone  

i należne do Dnia Wcześniejszego Wykupu. 

 

Zmiana nr 16 do Dokumentu Ofertowego, s. 30, w punkcie ,,Terminy wypłaty oprocentowania”, Rozdział III. Dane 

o Emisji, uchyla się dotychczasowe brzmienie akapitu 2 i zastępuje się je poniższą treścią: 
 

Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu utworzenia Ewidencji osób uprawnionych z Obligacji 

prowadzonej przez Agenta Emisji (łącznie z tym dniem) i kończy się 12 czerwca 2023 r. (łącznie z tym dniem). Każdy 

kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu po zakończeniu poprzedniego Okresu Odsetkowego 

(łącznie z tym dniem) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 

 

Zmiana nr 17 do Dokumentu Ofertowego, s. 30, Rozdział III. Dane o Emisji, uchyla się dotychczasowe brzmienie 

punktu „Terminarz płatności Odsetek” i zastępuje się je poniższą treścią: 

 

Nr Okresu 
Odsetkowego 

Pierwszy dzień Okresu 
Odsetkowego 

Ostatni dzień Okresu 

Odsetkowego oraz Dzień 
Wypłaty Odsetek 

Dzień Ustalenia Praw Do 
Odsetek/Wykupu 

I Dzień utworzenia 
Ewidencji 

12 czerwca 2023 r. 2 czerwca 2023 r. 

II 13 czerwca 2023 r. 11 września 2023 r. 1 września 2023 r. 

III 12 września 2023 r. 11 grudnia 2023 r. 1 grudnia 2023 r. 

IV 12 grudnia 2023 r. 11 marca 2024 r. 1 marca 2024 r. 

V 12 marca 2024 r. 10 czerwca 2024 r. 31 maja 2024 r. 

VI 11 czerwca 2024 r. 10 września 2024 r. 2 września 2024 r. 
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Zmiana nr 18 do Dokumentu Ofertowego, s. 31, uchyla się dotychczasowe brzmienie akapitu 1 w punkcie ,,Terminy 

i zasady wykupu Obligacji”, Rozdział III. Dane o Emisji, i zastępuje się je poniższą treścią: 

 

Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu – 10 września 2024 roku poprzez wypłatę 
Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości 

nominalnej jednej Obligacji Serii A, tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą Obligację Serii A, 

powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy. 

Zmiana nr 19 do Dokumentu Ofertowego, s. 31 uchyla się dotychczasowe brzmienie akapitu 6 w punkcie ,,Terminy 

i zasady wykupu Obligacji”, Rozdział III. Dane o Emisji, i zastępuje się je poniższą treścią: 

 

Warunki oraz terminy wcześniejszego wykupu zostały określone w punktach: ,,Informacje o warunkach i sytua-

cjach, w których emitent ma prawo albo jest zobowiązany do wcześniejszego wykupu papierów wartościowych, 

jak również informacje o sytuacjach i warunkach, po spełnieniu których posiadacz papieru wartościowego uzyska 

prawo do wcześniejszego wykupu papieru wartościowego przez Emitenta”, ,,Wcześniejszy wykup Obligacji z mocy 

ustawy”, ,,Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza” oraz  ,,Wcześniejszy wykup obligacji na żądanie 

Emitenta” w Rozdziale III. Dane o Emisji niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

 

Zmiana nr 20 do Dokumentu Ofertowego, s. 33, uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt. 1.2.5 w punkcie „Zastaw 

Rejestrowy na Udziałach Emitenta wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Wspólnika”, Rozdział III 

Dane Emisji, i zastępuje się je poniższą treścią: 
 

1.2.5  Wspólnicy Emitenta nie mogą zbyć lub przenieść pod innym tytułem prawnym przedmiotu Zastawu na 

Udziałach Emitenta przed wygaśnięciem wszystkich Wierzytelności Zabezpieczonych. 

 

Zmiana nr 21 do Dokumentu Ofertowego, s. 34, uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 1.2.9 w punkcie 

„Określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń”, Rozdział III. Dane o Emisji, i zastępuje się je 

poniższą treścią: 

1.2.9 Wycena przedmiotu Zastawu na Udziałach Emitenta stanowi załącznik nr 1 do Warunków Emisji. 
 

Zmiana nr 22 do Dokumentu Ofertowego, s. 34 - 36, uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt ,,1.3. Hipoteka na 

wybranych Nieruchomościach Wydzielonych wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta”  

w punkcie „Określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń”, Rozdział III. Dane o Emisji, i zastępuje 

się je poniższą treścią: 
 

 

1.3 Hipoteka na wybranych Nieruchomościach Wydzielonych wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji 

przez Emitenta 

1.3.1 Emitent zobowiązuje się do złożenia oświadczenia (oświadczeń) w formie aktu notarialnego,  
w rozumieniu art. 31 ust. 1 Ustawy o obligacjach art. 65 i 76 ust. 3 ustawy o księgach wieczystych  
i hipotece, o ustanowieniu Hipoteki Łącznej na rzecz Administratora Hipoteki na wybranych 
Nieruchomościach Wydzielonych, tj. określonych jako lokale: 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Administrator 
Hipoteki będzie uprawniony do rozszerzenia Hipoteki na Nieruchomości Wydzielone określone jako 
lokale: 1A, 1B, 6A, 6B gdyby Emitent nie dokonał wykupu Obligacji Serii A w określonych terminach  
w Warunkach Emisji Obligacji Serii A na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Emitenta. 

1.3.2 Wniosek o ustanowienie Hipoteki będzie złożony w terminie 14 dni, Hipoteka ustanawiana będzie 
w terminie 14 (czternastu) dni od uzyskania kompletu dokumentacji pozwalającej na wydzielenie 
Nieruchomości Wydzielonych z Nieruchomości, ale nie później niż 115 (stu piętnastu) dni od Dnia 
Przydziału. 

1.3.3. Suma Hipoteki wynosić będzie 150% (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej 

przydzielonych Obligacji. 
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1.3.4 Wniosek o wpis lub modyfikację Hipoteki zawierał będzie informacje wymagane treścią art. 31 ust. 
2 Ustawy o obligacjach. 

1.3.5 W dacie sporządzenia Warunków Emisji w księdze wieczystej Nieruchomości w dziale III ujawniony 
jest wpis roszczenia o wybudowanie budynku numer 1 na działkach nr 1432/1 i 1432/2, wyodrębnienie 
lokalu mieszkalnego numer 1a o pow. 125,41 mkw i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw 
niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę. 

1.3.6 Hipoteka zostanie ustanowiona w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od Dnia Przydziału. 

1.3.7 Emitent zobowiązuje się do tego, że Hipoteka zostanie wpisana na 1 (pierwszym) miejscu 
hipotecznym, z zastrzeżeniem dotyczącym wspólności (równorzędności) Hipoteki. Emitent zobowiązuje 
się do tego, że przed złożeniem oświadczenia (oświadczeń), o którym mowa w pkt 1.3.2, Emitent, ani 
żaden inny podmiot nie złoży oświadczenia o ustanowieniu innej hipoteki na Nieruchomościach 
Wydzielonych. Zastrzeżenia powyższe nie dotyczą hipotek opisanych w p. 1.6.7 Dokumentu Ofertowego. 

1.3.8 Emitent zobowiązuje się do tego, że Nieruchomości Wydzielone nie zostaną obciążone jakimkolwiek 
prawem rzeczowym lub obligacyjnym mającym pierwszeństwo przed Hipoteką, lub utrudniającym lub 
uniemożliwiającym realizację Hipoteki. Wpisanie Hipoteki na dalszym miejscu hipotecznym lub uzyskanie 
przez prawo rzeczowe lub obligacyjne pierwszeństwa zaspokojenia przed Hipoteką lub wpisanie prawa 
rzeczowego lub obligacyjnego utrudniającego zaspokojenie z Hipoteki będzie równoznaczne  
z nieustanowieniem zabezpieczenia zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji. Zastrzeżenia powyższe nie 
dotyczą hipotek opisanych w p. 1.6.7 Dokumentu Ofertowego. 

1.3.9 Operat szacunkowy dla Nieruchomości (wycena nieruchomości) oraz Nieruchomości Wydzielonych 
(wycena poszczególnych lokali) został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Jacka Zycha nr 
uprawnień: 2933, wg stanu na dzień 9 stycznia 2023 r. Wartość Nieruchomości określona została na 
kwotę: 5 780 000,00 zł, zaś wartość każdego z lokali (pojedynczego lokalu) wchodzącego w skład 
Nieruchomości Wydzielonych (tj.: lokal 1A, lokal 1B, lokal 2, lokal 3A, lokal 3B, lokal 4A, lokal 4B, lokal 5A, 
lokal 5B, lokal 6A, lokal 6B) oszacowana została na kwotę 525 455,00 zł. 

1.3.10 Wybór rzeczoznawcy majątkowego Jacka Zycha nr uprawnień: 2933 jako podmiotu wykonującego 
operat szacunkowy zabezpieczenia został dokonany z uwagi na doświadczenie i kwalifikacje w wycenie 
nieruchomości posiadane przez ten podmiot, co zapewnia rzetelność wyceny. Rzeczoznawca majątkowy 
zachowuje bezstronność i niezależność w rozumieniu art. 69 ust. 9 i art. 70 ustawy o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

1.3.11 Wyciąg z operatu szacunkowego dla Nieruchomości oraz Nieruchomości Wydzielonych stanowią 
załączniki nr 2 do Warunków Emisji Obligacji. 

1.3.12 Nieruchomości Wydzielone oraz Nieruchomość zostaną przez Emitenta poddane ponownej 
wycenie wg stanu na dzień 21 listopada 2023 roku. Wycena zostanie udostępniona Obligatariuszom  
i Administratorowi Zabezpieczeń najpóźniej do dnia 21 grudnia 2023 r. 

1.3.13 Zaspokojenie z Hipoteki odbywać się będzie w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego. 

1.3.14 Emitent zobowiązuje się w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od uzyskania kompletu 
dokumentacji pozwalającej na wydzielenie Nieruchomości Wydzielonych z Nieruchomości do udzielenie 
pełnomocnictwa Administratorowi Hipoteki, na mocy którego Administrator Hipoteki będzie uprawniony 
do rozszerzenia Hipoteki na Nieruchomości Wydzielone określone jako lokale: 1A, 1B, 6A, 6B, gdyby 
Emitent nie dokonał wykupu Obligacji Serii A w określonych terminach w Warunkach Emisji Obligacji Serii 
A. 

1.3.15 Administrator Hipoteki dysponował będzie uprawnieniami do (i) realizacji Hipoteki w przypadku 
braku zapłaty Wierzytelności Zabezpieczonych, (ii) realizacji innych uprawnień wynikających z treści 
Hipoteki i przepisów prawa. 

1.3.16 Stosownie do treści art 31 ust. 6 Ustawy o Obligacjach tytułem do wykreślenia Hipoteki będzie 
oświadczenie podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi potwierdzające, że za pośrednictwem składającego oświadczenie 
Emitent dokonał wykupu wszystkich Obligacji. 

1.3.17 Emitent zobowiązuje się do złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do obowiązku 
zapłaty jako dłużnik Wierzytelności Zabezpieczonych, na rzecz Administratora Hipoteki, w trybie art. 777 
§ 1 pkt 5) KPC, z Nieruchomości Wydzielonych, oznaczonych jako 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B,  
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z ograniczeniem do kwoty równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej 
przydzielonych Obligacji Serii A. Oświadczenie to zostanie złożone w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych 
od dnia wydzielenia (założenia księgi wieczystej danego lokalu wchodzącego w skład Nieruchomości 
Wydzielonych). W wypadku rozszerzania Hipoteki na kolejne Nieruchomości Wydzielone, Emitent będzie 
składał stosowne oświadczenia mające na celu objęcie oświadczeniem o poddaniu się egzekucji kolejnych 
Nieruchomości Wydzielonych, o których mowa w pkt 1.3.14. 

1.3.17 Administrator Hipoteki będzie uprawniony do wielokrotnego wystąpienia z wnioskiem o nadanie 
klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r. 

 

Zmiana nr 23 do Dokumentu Ofertowego, s. 37, uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 1.5.7 w punkcie 

„Określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń”, Rozdział III. Dane o Emisji, i zastępuje się je 

poniższą treścią: 
 

1.5.7 Wycena wierzytelności z Rachunku Bankowego została sporządzona przez Adama Michała Kołaczyka (biegły 

rewident nr wpisu: 13216) oraz Roberta Pabicha (biegły rewident nr wpisu: 11179) wg stanu na dzień 31 stycznia 

2023 roku. Wartość przedmiotu zastawu na ten dzień określona została na 135 zł (słownie: sto trzydzieści pięć 

złotych). 
 

Zmiana nr 24 do Dokumentu Ofertowego, s. 37, uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 1.5.8 w punkcie 

„Określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń”, Rozdział III. Dane o Emisji, i zastępuje się je 

poniższą treścią: 

 

1.5.8 Wybór Adam Michał Kołaczyka (biegły rewident nr wpisu: 13216) oraz Roberta Pabicha (biegły rewident nr 

wpisu: 11179), jako podmiotów  dokonujących wyceny przedmiotu zabezpieczenia został dokonany z uwagi na 

doświadczenie i kwalifikacje w wycenie wierzytelności posiadane przez biegłych, co zapewnia rzetelność wyceny.  

Adam Michał Kołaczyk (biegły rewident nr wpisu:13216) oraz Robert Pabich (biegły rewident nr wpisu: 11179), 

zachowują bezstronność i niezależność w rozumieniu art. 69 ust. 9 i art. 70 ustawy o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 

Zmiana nr 25 do Dokumentu Ofertowego, s. 39, uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu „Informacje  

o podmiotach udzielających zabezpieczenia”, Rozdział III. Dane o Emisji, i zastępuje się je poniższą treścią: 

W ramach Oferty Obligacji, Emitent będzie podmiotem udzielającym zabezpieczeń w postaci Weksla własnego  
i Umowy wekslowej praz oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta. Ponadto Emitent złoży oświad-
czenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu Hipoteki Łącznej na Nieruchomościach Wydzielonych oraz usta-
nowi Zastaw na Rachunku Bankowym, o których mowa w Rozdziale III w punkcie „Określenie rodzaju, zakresu, 
formy i przedmiotu zabezpieczeń”. W związku z powyższym, wszelkie niezbędne informacje o Emitencie jako udzie-
lającym tych zabezpieczeń, zostały zamieszczone w Rozdziale IV niniejszego Dokumentu. 

Jednocześnie, w ramach Oferty Obligacji, ustanowione zostanie Poręczenie osobiste Pani Wiesławy Tracz (Prezes 
Zarządu Emitenta oraz Wspólnik w Emitencie), które obejmować będzie zapłatę wierzytelności z tytułu odsetek od 
Obligacji Serii A za wszystkie Okresy Odsetkowe oraz koszty ustanowienia, utrzymania, realizacji i zniesienia Zabez-
pieczeń wraz z wynagrodzeniem Administratora Zabezpieczeń. Poręczyciel wraz z ustanowieniem Poręczenia złoży 
także oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do udzielonego Poręczenia. 

Dodatkowo, w ramach emisji Obligacji Serii A ustanowione zostanie ograniczone prawo rzeczowe w postaci 

Zastawu na Udziałach Emitenta. 

 

Zmiana nr 26 do Dokumentu Ofertowego, s 43, uchyla się dotychczasowe brzmienie tabeli zawartej w punkcie 

„Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji”, Rozdział III. Dane o Emisji, i zastępuje się je poniższą tabelą: 
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CZYNNOŚĆ TERMIN 

Publikacja Dokumentu Ofertowego 21 lutego 2023 r. 

Przyjmowanie Zapisów na Obligacje 21 lutego – 9 marca 2023 r. 

Przydział Obligacji 10 marca 2023 r. 

 

 

Zmiana nr 27 do Dokumentu Ofertowego, s. 44, w punkcie ,,Zasady składania zapisów”, Rozdział III. Dane o Emisji, 

uchyla się dotychczasowe brzmienie akapitu 3 i zastępuje się je poniższą treścią: 

 

Zapis na Obligacje Inwestorzy powinni składać na Formularzu Zapisu, który stanowi Załącznik 6 do Dokumentu, 

bądź odpowiednio w postaci elektronicznej, za pośrednictwem odpowiedniego formularza elektronicznego 

udostępnionego w związku z Ofertą Publiczną w Systemie PCDM. 

 

Zmiana nr 28 do Dokumentu Ofertowego, s. 44, w punkcie ,,Zasady składania zapisów”, Rozdział III. Dane o Emisji, 

uchyla się dotychczasowe brzmienie akapitu 3 i zastępuje się je poniższą treścią: 

 

Zapis na Obligacje Inwestorzy powinni składać na Formularzu Zapisu, który stanowi Załącznik 6 do Dokumentu, 

bądź odpowiednio w postaci elektronicznej, za pośrednictwem odpowiedniego formularza elektronicznego 

udostępnionego w związku z Ofertą Publiczną w Systemie PCDM. 

Zmiana nr 29 do Dokumentu Ofertowego, s. 44, w punkcie ,,Zasady składania zapisów”, Rozdział III. Dane o Emisji, 

uchyla się dotychczasowe brzmienie akapitu 4 i zastępuje się je poniższą treścią: 

 

Zapis na Obligacje może zostać złożony: 

• elektronicznie poprzez wypełnienie Formularza Zapisu dostępnego w systemie PCDM na stronie: 

https://portal.pcdm.pl/creator; 

• elektronicznie poprzez przesłanie skanu Formularza Zapisu na adres e-mail: obligacje@pcdm.pl  

zawierającego skan podpisanego dokumentu; 

• w Punkcie Obsługi Klientów PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa lub w każdym Punkcie 

Obsługi Klientów spośród wymienionych w Załączniku 6 do Dokumentu Ofertowego, lub w innym miejscu 

uzgodnionym z PCDM;  

• poprzez przesłanie podpisanego Formularza Zapisu drogą korespondencyjną - pocztą lub kurierem – na 

adres PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, przy czym Formularz Zapisu musi zostać dostarczony na 

adres PCDM najpóźniej do godz. 17:00 ostatniego dnia przewidzianego na przyjmowanie zapisów na Obligacje. 
 

Zmiana nr 30 do Dokumentu Ofertowego, s. 48, w punkcie ,,Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów 

wartościowych”, Rozdział III. Dane o Emisji, uchyla się dotychczasowe brzmienie akapitu 8 i zastępuje się je 

poniższą treścią: 

 

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 został udostępniony niniejszy 

Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Spółki: www.domygarwolin.pl oraz na stronie internetowej 

PCDM: www.pcdm.pl. 

 

Zmiana nr 31 do Dokumentu Ofertowego, s 49, uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu „Wskazanie celów 

emisji papierów wartościowych, które mają być realizowane z uzyskanych wpływów z emisji”, Rozdział III. Dane  

o Emisji, i zastępuje się je poniższą treścią: 

 

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na poczet:  

(i) kosztów związanych z realizacją Inwestycji,  

https://portal.pcdm.pl/creator
mailto:obligacje@pcdm.pl
http://www.domygarwolin.pl/
http://www.pcdm.pl/
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(ii) refinansowania poniesionych wydatków przez Emitenta w związku z realizacją Inwestycji, w tym częściowa 

spłata pożyczek właścicielskich,  

(iii) pokrycia bieżących kosztów operacyjnych Emitenta, w tym uregulowania wynagrodzenia należnego PCDM oraz 

wszelkich innych kosztów związanych z emisją Obligacji Serii A. 

 

Zmiana nr 32 do Dokumentu Ofertowego, s. 50, uchyla się dotychczasowe brzmienie zdania dot. poczty 

elektronicznej w punkcie „Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta wraz z numerami 

telekomunikacyjnymi (telefon), adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej, 

identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji 

podatkowej”, Rozdział IV. Dane o Emitencie, i zastępuje się je poniższą treścią: 

 

Poczta elektroniczna: kontakt@domygarwolin.pl  

 

Zmiana nr 33 do Dokumentu Ofertowego, s. 50 – 51, uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu „Określenie 

rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta”, Rozdział IV. Dane o Emitencie,  i zastępuje się je 

poniższą treścią: 

 

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego kapitał podstawowy Emitenta wynosi 7.000,00 (siedem tysięcy 

00/00) zł i został pokryty w całości. Kapitał zakładowy jest podzielony na 140 udziałów o wartości nominalnej 50,00 

(pięćdziesiąt 00/100) zł każdy. Wspólnik Wiesława Tracz posiada 75 udziałów o wartości nominalnej 50,00 

(pięćdziesiąt 00/100) zł każdy, o łącznej wartości 3.750,00 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100) zł. Wspólnik 

Ostinato sp. z o.o. posiada 20 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) zł każdy, o łącznej 

wartości 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) zł. Wspólnik Ostinato Bis sp. z o.o. posiada 25 udziałów o wartości 

nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) zł każdy, o łącznej wartości 1.250,00 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt 

00/100) zł. Wspólnik Lazurowa 1 sp. z o.o. posiada 20 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) 

zł każdy, o łącznej wartości 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) zł. 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Emitenta na dzień 31 grudnia 2022 roku, które było przedmiotem badania 

przez biegłego rewidenta:  

 

 

[ tys. zł ] 31.12.2021 31.12.2022 

KAPITAŁ WŁASNY 
-187 522,70 

 

   394 976,61 

 

Kapitał zakładowy 5 000,00 7 000,00 

Zysk (strata) netto z lat ubiegłych 0,00 -192 522,7 

Zysk (strata) netto -192 522,70 -17 500,69 

 

 

Emitent do niniejszego Dokumentu Ofertowego załącza sprawozdanie finansowe wraz z opinią niezależnego 

biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, które stanowią załączniki zamieszczone w Rozdziale V 

Dokumentu Ofertowego. 

 

Zmiana nr 34 do Dokumentu Ofertowego, s. 53, uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu „Wartość 

zaciągniętych zobowiązań Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni 

dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie Dokumentu Ofertowego”, Rozdział IV. 

Dane o Emitencie,  i zastępuje się je poniższą treścią: 

 

 

 

mailto:kontakt@domygarwolin.pl
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Domy Garwolin sp. z o.o. 31.12.2022 

zobowiązania z tyt. emisji obligacji w tym odsetki i pozostałe 

koszty emisji 0 

pożyczki właścicielskie      2 856 000,00 zł  

pozostałe zobowiązania         999 000,00 zł  

zobowiązania i rezerwy razem     3 855 000,00 zł  

 

Emitent posiada zobowiązania z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz Emitenta, przez Wspólników Emitenta: 

 

- pożyczka z dnia 25 listopada 2022 roku, pomiędzy Emitentem a spółką Lazurowa 1 sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie, w wysokości 200.000,00 zł, o oprocentowaniu wynoszącym 6 % per annum, której termin zwrotu 

określony został na termin 7 dni roboczych od dnia 26 listopada 2024 roku; 

 

- pożyczka z dnia 7 lipca 2022 roku, pomiędzy Emitentem a spółką Ostinato sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz 

z zawartym do niniejszej umowy aneksem, w wysokości 2.322.602,95 zł, o oprocentowaniu wynoszącym 6 % per 

annum, której termin zwrotu określony został na dzień 31 grudnia 2025 roku; 

 

- pożyczki z dnia 7 lipca 2022 roku, pomiędzy Emitentem a spółka Lazurowa 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

wraz z zawartym do niniejszej umowy aneksem, w wysokości 250.000,00 zł, o oprocentowaniu wynoszącym  

6 % per annum, której termin zwrotu określony został na dzień 31 grudnia 2024 roku.  

 

Powyżej opisane pożyczki udzielone zostały przez wspólników Emitenta na rzecz Emitenta. 

 

Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych.  
 

Zmiana nr 35 do Dokumentu Ofertowego, s. 53, w Rozdziale IV. Dane o Emitencie, dodaje się punkt ,, Perspektywa 

kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji” w poniższym brzmieniu: 

 

Perspektywa kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji 

Perspektywa kształtowania się zobowiązań ogółem Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii A jest 

następująca: 

 

Domy Garwolin sp. z o.o. 31.12.2023 09.09.2024 11.09.2024 

zobowiązania z tytułu emisji obligacji w tym 

odsetki i pozostałe koszty emisji    4 556 000,00 zł     4 391 000,00 zł  0 

pożyczki właścicielskie    1 400 000,00 zł     1 400 000,00 zł    1 400 000,00 zł  

pozostałe zobowiązania       955 000,00 zł  955 000,00 zł   

zobowiązania i rezerwy razem   6 911 000,00 zł    6 746 000,00 zł    1 400 000,00 zł  

 

 

Zmiana nr 36 do Dokumentu Ofertowego, s. 53, uchyla się dotychczasowe brzmienie zdania dot. terminu upływu 

kadencji w punkcie ,,Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta”, Rozdział IV. Dane o Emitencie, i zastępuje 

się je zdaniem poniższym: 

 

Termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 

rok 2025 roku  
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Zmiana nr 37 do Dokumentu Ofertowego, s. 82 - 107,  Rozdział VI. Załączniki, zmienia się treść Warunków Emisji 

Obligacji stanowiących ,,ZAŁĄCZNIK 4 – UCHWAŁA EMISYJNA ORAZ WARUNKI EMISJI OBLIGACJI” 

 

Treść Warunków Emisji Obligacji stanowiących załącznik do Uchwały Emisyjnej zmienia się w następujący sposób:  

 

Zmiana nr 1, s. 91, uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu 7.2.5 i zastępuje się je poniższą treścią: 

7.2.5 Wspólnicy Emitenta nie mogą zbyć lub przenieść pod innym tytułem prawnym przedmiotu Zastawu na 

Udziałach Emitenta przed wygaśnięciem wszystkich Wierzytelności Zabezpieczonych 

 

Zmiana nr 2 , s. 10, uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu 7.2.11 i zastępuje się je poniższą treścią: 

7.2.11 W przypadku wyboru zaspokojenia w trybie licytacji lub przejęcia na własność przedmiot Zastawu na 

Udziałach Emitenta zostanie oszacowany przez wskazanego przez Administratora Zastawu biegłego. W przypadku 

braku możliwości ustalenia wartości przedmiotu Zastawu na Udziałach Emitenta ze względu na brak współdziałania 

zastawcy lub Emitenta, wartość szacunkowa zostanie określona jako 40% (czterdzieści procent) wartości 

przedmiotu Zastawu na Udziałach Emitenta, która została określona w wycenie stanowiącej załącznik do 

Warunków Emisji Obligacji Serii A lub ostatniej wycenie sporządzonej zgodnie z Warunkami Emisji. Cena 

wywoławcza wynosić będzie 50% (pięćdziesiąt procent) wartości szacunkowej. 

 

Zmiana nr 3, s. 11-13, uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu 7.3 i zastępuję się je poniższą treścią: 

 

7.3 Hipoteka na nieruchomości wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta 

 
7.3.1. Emitent zobowiązuje się do złożenia oświadczenia (oświadczeń) w formie aktu notarial-

nego, w rozumieniu art. 31 ust. 1 Ustawy o obligacjach oraz art. 65 i 76 ust. 3 ustawy  
o księgach wieczystych i hipotece, o ustanowieniu Hipoteki Łącznej na rzecz Admini-
stratora Hipoteki na wybranych Nieruchomościach Wydzielonych, tj. określonych jako 
lokale: 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Administrator Hipoteki będzie uprawniony do rozsze-
rzenia Hipoteki na Nieruchomości Wydzielone określone jako lokale: 1A, 1B, 6A, 6B 
gdyby Emitent nie dokonał wykupu Obligacji Serii A w określonych terminach w Warun-
kach Emisji Obligacji Serii A na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Emitenta. 

7.3.2. Wniosek o ustanowienie Hipoteki będzie złożony w terminie 14 dni, Hipoteka ustana-
wiana będzie w terminie 14 (czternastu) dni od uzyskania kompletu dokumentacji po-
zwalającej na wydzielenie Nieruchomości Wydzielonych z Nieruchomości, ale nie póź-
niej niż 115 (stu piętnastu) dni od Dnia Przydziału. 

7.3.3. Suma Hipoteki wynosić będzie 150% (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nomi-

nalnej przydzielonych Obligacji. 

7.3.4. Wniosek o wpis lub modyfikację Hipoteki zawierał będzie informacje wymagane treścią 
rt.. 31 ust. 2 Ustawy o obligacjach. 

7.3.5. W dacie sporządzenia Warunków Emisji w księdze wieczystej Nieruchomości w dziale 
III ujawniony jest wpis roszczenia o wybudowanie budynku numer 1 na działkach nr 
1432/1 i 1432/2, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego numer 1a o pow. 125,41 mkw  
i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania  
z lokalu na nabywcę. 

7.3.6. Hipoteka zostanie ustanowiona w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od Dnia Przydziału. 

7.3.7. Emitent zobowiązuje się do tego, że Nieruchomości Wydzielone nie zostaną obciążone 
jakimkolwiek prawem rzeczowym lub obligacyjnym mającym pierwszeństwo przed Hi-
poteką, lub utrudniającym lub uniemożliwiającym realizację Hipoteki. Wpisanie Hipo-
teki na dalszym miejscu hipotecznym lub uzyskanie przez prawo rzeczowe lub obliga-
cyjne pierwszeństwa zaspokojenia przed Hipoteką lub wpisanie prawa rzeczowego lub 
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obligacyjnego utrudniającego zaspokojenie z Hipoteki będzie równoznaczne z nieusta-
nowieniem zabezpieczenia zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji. Zastrzeżenia powyż-
sze nie dotyczą hipotek opisanych w p. 7.6.7 Warunków Emisji. 

7.3.8. Emitent zobowiązuje się do tego, że Nieruchomości Wydzielone nie zostaną obciążone 
jakimkolwiek prawem rzeczowym lub obligacyjnym mającym pierwszeństwo przed Hi-
poteką, lub utrudniającym lub uniemożliwiającym realizację Hipoteki. Wpisanie Hipo-
teki na dalszym miejscu hipotecznym lub uzyskanie przez prawo rzeczowe lub obliga-
cyjne pierwszeństwa zaspokojenia przed Hipoteką lub wpisanie prawa rzeczowego lub 
obligacyjnego utrudniającego zaspokojenie z Hipoteki będzie równoznaczne z nieusta-
nowieniem zabezpieczenia zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji. Zastrzeżenia powyż-
sze nie dotyczą hipotek opisanych w p. 7.6.7 Warunków Emisji. 

7.3.9. Operat szacunkowy dla Nieruchomości (wycena nieruchomości) oraz Nieruchomości 
Wydzielonych (wycena poszczególnych lokali) został sporządzony przez rzeczoznawcę 
majątkowego Jacka Zycha nr uprawnień: 2933, wg stanu na dzień 9 stycznia 2023 r. 
Wartość Nieruchomości określona została na kwotę: 5 780 000,00 zł, zaś wartość każ-
dego z lokali (pojedynczego lokalu) wchodzącego w skład Nieruchomości Wydzielonych 
(tj.: lokal 1A, lokal 1B, lokal 2, lokal 3A, lokal 3B, lokal 4A, lokal 4B, lokal 5A, lokal 5B, 
lokal 6A, lokal 6B) oszacowana została na kwotę 525 455,00 zł. 

7.3.10. Wybór rzeczoznawcy majątkowego Jacka Zycha nr uprawnień: 2933 jako podmiotu wy-
konującego operat szacunkowy zabezpieczenia został dokonany z uwagi na doświad-
czenie i kwalifikacje w wycenie nieruchomości posiadane przez ten podmiot, co zapew-
nia rzetelność wyceny. Rzeczoznawca majątkowy zachowuje bezstronność i niezależ-
ność w rozumieniu art. 69 ust. 9 i art. 70 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audy-
torskich oraz nadzorze publicznym. 

7.3.11. z Wyciąg z operatu szacunkowego dla Nieruchomości oraz Nieruchomości Wydzielo-
nych stanowią załączniki nr 2 do Warunków Emisji Obligacji. 

7.3.12. Nieruchomości Wydzielone oraz Nieruchomość zostaną przez Emitenta poddane po-
nownej wycenie wg stanu na dzień 21 listopada 2023 roku. Wycena zostanie udostęp-
niona Obligatariuszom i Administratorowi Zabezpieczeń najpóźniej do dnia 21 grudnia 
2023 r. 

7.3.13. Zaspokojenie z Hipoteki odbywać się będzie w trybie sądowego postępowania egzeku-
cyjnego. 

7.3.14. Emitent zobowiązuje się w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od uzyskania kompletu 
dokumentacji pozwalającej na wydzielenie Nieruchomości Wydzielonych z Nierucho-
mości do udzielenie pełnomocnictwa Administratorowi Hipoteki, na mocy którego Ad-
ministrator Hipoteki będzie uprawniony do rozszerzenia Hipoteki na Nieruchomości 
Wydzielone określone jako lokale: 1A, 1B, 6A, 6B, gdyby Emitent nie dokonał wykupu 
Obligacji Serii A w określonych terminach w Warunkach Emisji Obligacji Serii A. 

7.3.15. Administrator Hipoteki dysponował będzie uprawnieniami do (i) realizacji Hipoteki  
w przypadku braku zapłaty Wierzytelności Zabezpieczonych, (ii) realizacji innych upraw-
nień wynikających z treści Hipoteki i przepisów prawa. 

7.3.16. Stosownie do treści art 31 ust. 6 Ustawy o Obligacjach tytułem do wykreślenia Hipoteki 
będzie oświadczenie podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych 
zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi potwierdzające, że 
za pośrednictwem składającego oświadczenie Emitent dokonał wykupu wszystkich 
Obligacji. 

7.3.17. Emitent zobowiązuje się do złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do 
obowiązku zapłaty jako dłużnika Wierzytelności Zabezpieczonych, na rzecz 
Administratora Hipoteki, w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC, z Nieruchomości 
Wydzielonych, oznaczonych jako 2, 3A, 3Bb, 4A, 4Bb, 5A, 5Bb, z ograniczeniem do 
kwoty równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej 
przydzielonych Obligacji Serii A. Oświadczenie to zostanie złożone w terminie  
7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia wydzielenia (założenia księgi wieczystej danego 
lokalu wchodzącego w skład Nieruchomości Wydzielonych). W wypadku rozszerzania 
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Hipoteki na kolejne Nieruchomości Wydzielone, Emitent będzie składał stosowne 
oświadczenia mające na celu objęcie oświadczeniem o poddaniu się egzekucji 
kolejnych Nieruchomości Wydzielonych, o których mowa w pkt 7.3.14. 

7.3.18. Administrator Hipoteki będzie uprawniony do wielokrotnego wystąpienia z wnioskiem 
o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do dnia 31 
grudnia 2028 r. 

 
Zmiana nr 4, s. 14, uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu 7.5.7 i zastępuję się je poniższą treścią: 

7.5.7 Wycena wierzytelności z Rachunku Bankowego została sporządzona przez Adama Michała Kołaczyk (biegły 

rewident nr wpisu: 13216) oraz Roberta Pabicha (biegły rewident nr wpisu: 11179) wg stanu na dzień 31 stycznia 

2023 roku. Wartość przedmiotu zastawu na ten dzień określona została na 135 zł (słownie: sto trzydzieści pięć 

złotych). 

 

Zmiana nr 5, s. 14, uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu 7.5.8 i zastępuje się je poniższą treścią: 

7.5.8 Wybór Adama Michała Kołaczyka (biegły rewident nr wpisu: 13216) oraz Roberta Pabicha (biegły rewident 

nr wpisu: 11179), jako podmiotów dokonujących wyceny przedmiotu zabezpieczenia został dokonany z uwagi na 

doświadczenie i kwalifikacje w wycenie wierzytelności posiadane przez biegłych, co zapewnia rzetelność wyceny.  

Adam Michał Kołaczyk (biegły rewident nr wpisu:13216) oraz Robert Pabich (biegły rewident nr wpisu: 11179), 

zachowują bezstronność i niezależność w rozumieniu art. 69 ust. 9 i art. 70 ustawy o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 

Zmiana nr 6, s. 16, uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu 9 i zastępuje się je poniższą treścią: 

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Emitenta przeznaczone na poczet:  

(i) kosztów związanych z realizacją Inwestycji  

(ii) refinansowania poniesionych wydatków przez Emitenta w związku z realizacją Inwestycji, w tym 

częściowa spłata pożyczek właścicielskich 

(iii) pokrycia bieżących kosztów operacyjnych Emitenta, w tym uregulowania wynagrodzenia należnego 

PCDM oraz wszelkich innych kosztów związanych z emisją Obligacji Serii A. 

 

Zmiana nr 7,  s. 20, uchyla się dotychczasowe brzmienie punktu 13 mm i zastępuje się je poniższą treścią: 

mm. wystąpienie salda ujemnego (debet w rachunku) na Rachunku Bankowym oraz przekazanie środków 

zwalnianych z rachunku powierniczego o którym mowa w pkt 7.5.5 Warunków Emisji, kierowane będą na rachunek 

inny niż Rachunek Bankowy. 

 

Zmiana nr 38 do Dokumentu Ofertowego, s. 221, w Rozdziale VI. Załączniki uchyla się tytuł ,,ZAŁĄCZNIK 7 – 

OBJAŚNIENIE DEFINICJI I SKRÓTÓW” i zastępuje się go poniższym: 

 

ZAŁĄCZNIK 8 – OBJAŚNIENIE DEFINICJI I SKRÓTÓW 

 

 

 

* * * 

 

Osobom, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Suplementu nr 1, przysługuje prawo do wycofania zgody 

na nabycie Obligacji w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Suplementu nr 1, tj. do  
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1 marca 2023 r. włącznie. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w miejscu 

złożenia zapisu na Obligacje.  

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Wiesława Tracz – Prezes Zarządu 

Warszawa, dnia 27 lutego 2023 roku 
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