
 

 

NOTA INFORMACYJNA 

 

 
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą we Wrocławiu 

dla obligacji serii F 

o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN  

 

 

Niniejsza nota informacyjna została sporz ądzona w zwi ązku z ubieganiem si ę o wprowadzenie 
instrumentów finansowych obj ętych t ą not ą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełd ę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w a lternatywnym systemie obrotu nie 
stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrume ntów do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełd ę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. 

Inwestorzy powinni by ć świadomi ryzyka jakie niesie ze sob ą inwestowanie w instrumenty 
finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu,  a ich decyzje inwestycyjne powinny 
być poprzedzone wła ściw ą analiz ą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacj ą z doradc ą 
inwestycyjnym. 

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzan a przez Giełd ę Papierów 
Warto ściowych w Warszawie S.A. pod wzgl ędem zgodno ści informacji w nim zawartych ze 
stanem faktycznym lub przepisami prawa. 

 
 
 
 
 

Data sporz ądzenia: 
28 stycze ń 2014 r. 
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Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Nocie Informacyjnej 
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I. Cel emisji. 

Środki pochodzące z emisji obligacji zostaną przez Emitenta przeznaczone na zwiększenie skali 
działalności gospodarczej: (i) przez zakupy pakietów wierzytelności detalicznych od instytucji 
finansowych lub pozostałych kontrahentów świadczących usługi masowe oraz, (ii) na bieżącą obsługę 
nabytych pakietów wierzytelności. 

II. Rodzaj emitowanych dłu żnych instrumentów finansowych. 

Obligacje zwykłe, na okaziciela, o zmiennym oprocentowaniu.  

III. Wielko ść emisji. 

Łączna wartość nominalna obligacji serii F: 3.870.000;- (słownie: trzy miliony osiemset siedemdzieisiąt 
tysięcy złotych) PLN.  

Łączna liczba Obligacji serii F: 3.870 (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) sztuk. 

IV. Warto ść nominalna i cena emisyjna Obligacji. 

Wartość nominalna i cena emisji jednej Obligacji są sobie równe i wynoszą 1.000,00 (słownie: jeden 
tysiąc) PLN.  

V. Warunki wykupu Obligacji oraz warunki wypłaty op rocentowania. 

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dacie Wykupu Obligacji, tj. 27 września 2016 r. poprzez 
wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za 
każdą Obligację.  

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji znajdująca się na rachunku 
papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z 
tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli na dzień 19 
września 2016 r.  

Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi 
rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji oraz 
wartości nominalnej jednej Obligacji.  

Przedterminowy Wykupu na Żądanie Obligatariusza. 

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych przypadków Emitent będzie zobowiązany, na 
żądanie Obligatariusza, dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez 
danego Obligatariusza Obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać przymusowego przedterminowego 
wykupu Obligacji od wystąpienia któregokolwiek zdarzenia opisanego poniżej: 

1. jakakolwiek kwota należna z tytułu świadczeń z Obligacji nie zostanie zapłacona w terminie jej 
wymagalności;  

2. jakiekolwiek inne dłużne instrumenty finansowe Emitenta zostaną postawione w stan 
wymagalności przed terminem ich wykupu wskutek naruszenia zobowiązań Emitenta z tych 
dłużnych instrumentów finansowych; 

3. Emitent złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, podejmie uchwałę o 
wszczęciu likwidacji przedsiębiorstwa, złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, zostanie wszczęte 
przeciwko Emitentowi postępowanie o wyznaczenie zarządu przymusowego majątkiem lub 
częścią majątku Emitenta na jakiejkolwiek podstawie; 

4. wierzyciel lub wierzyciele Emitenta, złożą w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, 
chyba że taki wniosek będzie bezzasadny i w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia przez 
Emitenta informacji o takim wniosku Emitent podejmie czynności mające doprowadzić do 
odrzucenia lub oddalenia takiego wniosku, a odrzucenie lub oddalenie takiego wniosku nastąpi 
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w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim 
wniosku (przy czym postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku nie musi być 
prawomocne); 

5. akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi; 

6. Emitent wypłaci dywidendę w okresie do Daty Wykupu Obligacji; 

7. W terminie 1 (jednego) miesiąca od Daty Emisji nie zostanie dokonany zastaw rejestrowy na 
zbiorze wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z ugód 
zawartych z dłużnikami dotyczących spłaty kredytów i pożyczek przelanych na Emitenta na 
mocy umowy z Eurobank S.A. cesji wierzytelności; 

8. Emitent złoży oświadczenie o wszczęcie postępowania naprawczego lub podejmie uchwałę o 
wszczęciu likwidacji przedsiębiorstwa, lub złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie 
wszczęte przeciwko Emitentowi postępowanie o wyznaczenie zarządu przymusowego 
majątkiem lub częścią majątku Emitenta na jakiejkolwiek podstawie; 

9. Emitent podejmie uchwałę o rozwiązaniu lub sąd wyda takie orzeczenie; 

10. Emitent zaprzestanie prowadzenia swojej działalności w całości lub w istotnej części lub 
oświadczy, że zamierza to zrobić; 

11. Zabezpieczenie Obligacji utraci skuteczność przed dniem wywiązywania się Emitenta ze 
wszystkich zobowiązań wynikających z Obligacji lub nastąpi obniżenie wartości przedmiotu 
zabezpieczenia Obligacji poniżej 200% wartości wartości nominalnej wszystkich objętych przez 
Obligatariuszy Obligacji, a Emitent nie dokona, w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia 
uzyskania przez Emitenta informacji o powyższym, uzupełnienia zabezpieczenia w taki sposób, 
aby jego wartość odpowiadała co najmniej 300% wartości nominalnej objętych przez 
Obligatariuszy Obligacji; 

12. Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto (obliczany jako stosunek łącznego zadłużenia 
finansowego z tytułu - umowy pożyczki, kredytu, weksla, emisji papierów dłużnych oraz 
zobowiązań do zapłaty wynikających z udzielonego poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do 
długu pomniejszonego o środki pieniężne - do kapitałów własnych Emitenta) przekroczy poziom 
2,50. Wskaźnik będzie obliczany na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych Emitenta 
na koniec każdego kwartału roku obrotowego Emitenta w okresie pomiędzy Datą Emisji a Datą 
Wykupu. Emitent jest zobowiązany do zamieszczania obliczeń wskaźnika w publikowanych 
raportach okresowych Emitenta na swojej stronie internetowej. 

13. W terminie 10 (dziesięć) Dni Roboczych od dnia, w którym umowa o ustanowieniu 
Administratora Zastawu z jakiejkolwiek przyczyny przestała obowiązywać, Emitent nie zawrze 
umowy o pełnienie funkcji administratora zastawu z innym podmiotem. 

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta w ramach wcześniejszego wykupu 
Obligacji odbywać się będzie zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW, w szczególności 
Regulaminem KDPW oraz Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW oraz podlegać będzie 
obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego 

Warunki wypłaty oprocentowania.  

Obligacje są oprocentowane według zmiennej Stopy Procentowej ustalonej na podstawie wskaźnika 
WIBOR 6M dla depozytów sześciomiesięcznych w PLN powiększonego o marżę w wysokości 7,00 %. 
 
Stawka WIBOR 6M oznacza ustaloną wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku 
międzybankowym dla okresu 6-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) w 3 (trzecim) 
dniu roboczym liczonym przed pierwszym dniem każdego Okresu Odsetkowego; 
 
Wartość Odsetek od każdej Obligacji zostanie naliczona dla danego okresu odsetkowego i będzie 
płatna w każdym Dniu Płatności Odsetek. 
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Poniższa tabela przedstawia Okresy Odsetkowe, Dni Ustalenia Prawa oraz Dni Płatności Odsetek: 

Nr okresu 
odsetkowego 

Pierwszy dzień 
Okresu 

Ostatni dzień 
Okresu  

(Dzień Płatności 
Odsetek) 

Liczba 
dni 

Dzień Ustalenia 
Praw 

1 2013-09-27 2014-03-27 181 2014-03-19 

2 2014-03-27 2014-09-27 184 2014-09-19 

3 2014-09-27 2015-03-27 181 2015-03-19 

4 2015-03-27 2015-09-27 184 2015-09-18 

5 2015-09-27 2016-03-27 182 2016-03-18 

6 2016-03-27 2016-09-27 184 2016-09-19 
 
Przy naliczaniu Odsetek za dany Okres Odsetkowy Oprocentowanie będzie naliczane według formuły 
- rzeczywista liczba dni w danym Okresie Odsetkowym podzielona przez 365.  
 
Obliczanie Oprocentowania będzie następować według następującego wzoru: 

KO = SP x WN x LD/ 365 

gdzie: 
KO   – oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji, 
SP   – oznacza ustaloną stopę procentową,  
WN  – oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, 
LD   – oznacza liczbę dni w Okresie Odsetkowym, 

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego grosza (przy czym pół grosza będzie 
zaokrąglone w górę). 

Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji. 

VI. Wysoko ść i forma zabezpieczenia. 

W celu zabezpieczenia zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji, ustanowiony został na pierwszym 
miejscu, do kwoty 15.000.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia), zastaw rejestrowy na zbiorze 
wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu niespłaconych 
pożyczek i kredytów oraz świadczonych usług oraz z ugód zawartych przez Emitenta z dłużnikami 
dotyczących zasad spłaty ww. wierzytelności, nabytych przez Emitenta na mocy umowy cesji 
wierzytelności z Eurobank S.A. 

Zastaw rejestrowy ustanowiony został na rzecz Obligatariuszy bez ich imiennego wskazywania na 
rachunek których w imieniu własnym, na mocy Umowy o ustanowienie administratora zastawu 
rejestrowego zawartej dnia 17 września 2013 roku, na podstawie której działa Administrator Zastawu 
(kancelaria radcy prawnego Wojciech Horoch z siedzibą we Wrocławiu) powołany do pełnienia funkcji 
administratora zastawu w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o Zastawie. 

Zastaw rejestrowy na przedmiocie zabezpieczenia został wpisany dnia 29 października 2013r. w 
Rejestrze Zastawów prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 
Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów pod pozycją nr 2375508. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał przedmiot zabezpieczenia wycenie 
przez uprawnionego biegłego p. Bożenę Pustelnik nr uprawnień 3298, która wyceniła wartość 
przedmiotu zabezpieczenia na kwotę 15 035 510,27 zł (piętnaście milionów trzydzieści pięć tysięcy 
pięćset dziesięć 27/100 zł). 
 

VII. Warto ść zaciągniętych zobowi ązań na ostatni dzie ń kwartału poprzedzaj ącego 
udost ępnienie propozycji nabycia Obligacji oraz perspekty wy kształtowania zobowi ązań 
Emitenta do czasu całkowitego wykupu dłu żnych instrumentów finansowych 
proponowanych do nabycia. 
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Zgodnie z propozycją nabycia wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań finansowych na 
ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia Obligacji tj. dzień 30 
czerwca 2013 r. wynosi: 62.048 tys. (sześciedziesiąt dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy) złotych. 

Emitent przewiduje, że wartość zobowiązań finansowych Emitenta na dzień wykupu Obligacji wyniesie 
72.000 tys. (siedemdziesiąt dwa miliony) złotych. 

VIII. Dane umo żliwiaj ące potencjalnym nabywcom Obligacji orientacj ę w efektach 
przedsi ęwzięcia, które ma by ć sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolno ść Emitenta 
do wywi ązywania si ę z zobowi ązań wynikaj ących z Obligacji, je żeli przedsi ęwzięcie jest 
określone. 

Nie dotyczy. 

IX. Zasady przeliczania warto ści świadczenia niepieni ężnego na świadczenie pieni ężne. 

Nie dotyczy. 

 

Spis zał ączników: 

Załącznik 1 Raport z wyceny wierzytelności stanowiących zabezpieczenie Obligacji 

Załącznik 2 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta 

Załącznik 3 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 

Załącznik 4 Uchwała stanowiąca podstawę emisji dłużnych Obligacji 

Załącznik 5 Warunki Emisji Obligacji 

Załącznik 6 Definicje i objaśnienia skrótów 
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Załącznik 1 Raport z wyceny wierzytelno ści stanowi ących zabezpieczenie Obligacji. 
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Załącznik 2 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta. 
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Załącznik 3 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitent a 
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Załącznik 4 Uchwała stanowi ąca podstaw ę emisji dłu żnych Obligacji 
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Załącznik 5 Warunki Emisji Obligacji 
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Załącznik 6 Definicje i obja śnienia skrótów 

„Administrator zastawu” oznacza podmiot Kancelarię Radcy Prawnego Wojciech Horoch z siedzibą 
we Wrocławiu, nr REGON 931026266, pełniący funkcję administratora zastawu w rozumieniu Art. 4 
ust. 4 Ustawy o Zastawie; 

„ASO” oznacza Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, 
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z Regulaminem 
ASO; 

„Catalyst ” oznacza system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi prowadzony 
przez GPW; 

„Emitent ” oznacza Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Agrestowej 112, 53-035 
Wrocław, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000299407; 

„Emisja”  oznacza emisję obligacji serii F w liczbie 3.870 sztuk; 

„Ewidencja ” oznacza system ewidencji praw z Obligacji oraz zmian stanu ich posiadania, o którym 
mowa w art. 5a ust. 2 lub ust. 6 Ustawy o Obligacjach; 

„GPW ” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

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

„KSH”  oznacza Kodeks spółek handlowych - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 
1037, z poźn. zm.); 

„KNF” oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; 

„Obligatariusz ” oznacza podmiot ujawniony w Ewidencji, jako posiadacz (nabywca) Obligacji; 

„PLN, zł ” oznacza złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej; 

„Regulacje KDPW” oznacza regulacje określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu 
depozytowego, w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych; 

„Regulamin ASO” oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty Uchwałą Nr 
147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z poźn. zm.); 

„Regulamin KDPW ” oznacza odpowiedni regulamin w sprawie działania systemu depozytowo 
rozliczeniowego prowadzonego przez KDPW, uchwalany przez radę nadzorczą KDPW; 

„Uchwała o Emisji Obligacji ” oznacza „Uchwałę w sprawie emisji obligacji Fast Finance S.A. z dnia 
17 września 2013 r.”; 

„Ustawa o Obligacjach ” oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. nr 
120, poz. 1300, z późn. zm.); 

„Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi ” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o 
obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.); 

„Ustawa o Zastawie " oznacza ustawę z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze 
zastawów (Dz. U. 1996 Nr 149, poz. 703 ze zm.); 

 


