
Raport bieżący nr 28/2008   

Data sporządzenia: 2008-06-13         

Temat: Nabycie aktywów o znacznej wartości.        

           

Treśd raportu:           

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2008 r. Zarząd SANWIL S.A. informuje, że w dniu 12 

czerwca 2008 roku objął 167 (słownie: sto sześddziesiąt siedem) obligacji imiennych, niepublicznych 

serii G (dalej: Obligacje) wyemitowanych przez Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie  (dalej: 

Oferujący) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000004483, o wartości 

nominalnej 60.000 zł (słownie: sześddziesiąt tysięcy złotych) każda, po cenie emisyjnej 60.000 zł 

(słownie: sześddziesiąt tysięcy złotych) za każdą Obligację, to jest za łączną cenę 10.020.000 (słownie: 

dziesięd milionów dwadzieścia tysięcy) złotych.    

Obligacje zostały oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 

1995 r.   

Dzieo Wykupu Obligacji ustalony jest na dzieo 31 grudnia 2008 r.  

Oferujący ma prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a SANWIL S.A.  jest zobowiązany 

Obligacje te zbyd w ciągu 30 dni od doręczenia SANWIL S.A.  żądania. SANWIL S.A.  ma prawo żądania 

wcześniejszego wykupu, a Oferujący  jest zobowiązany Obligacje te nabyd w celu umorzenia w ciągu 

30 dni od doręczenia Oferującemu żądania SANWIL S.A..    

Obligacje są oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku (Stopa Procentowa), 

liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Odsetki wypłacane będą w 

dniu wykupu. W przypadku wcześniejszego wykupu, odsetki są naliczane do dnia wcześniejszego 

wykupu, oraz są wypłacane w dniu wcześniejszego wykupu.   

Obligacje są Obligacjami zabezpieczonymi.    

Kryterium, na podstawie którego uznano opisane powyżej aktywa za aktywa o znacznej wartości, jest 

nabycie obligacji o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych SANWIL S.A.     

Nabycie Obligacji SANWIL S.A. sfinansuje ze środków własnych.    

SANWIL S.A. ani jego osoby zarządzające lub nadzorujące nie są powiązane z Domem maklerskim 

IDM S.A. za wyjątkiem tego, że Dom Maklerski IDM S.A. był oferującym akcji serii C SANWIL S.A.  Dom 

Maklerski IDM S.A. nie jest podmiotem powiązanym SANWIL S.A.    

Podstawa prawna: Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 1) w związku z §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 

1744).             


