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spółka Robinson Europe Spółka Akcyjna

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A
Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 września
2014 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie emisji obligacji serii A. Przedmiotem emisji jest do 4.000 (słownie: cztery tysiące)
obligacji serii A na okaziciela, trzyletnich, odsetkowych, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony
złotych).

Przedmiotowe obligacje oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej, zależnej od stawki WIBOR 3M plus
marża. Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 9 pkt 1 Ustawy o obligacjach. tj. w trybie oferty publicznej, o
której mowa w art. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych
zostanie co najmniej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk Obligacji (próg emisji). Obligacje będą przedmiotem ubiegania
się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na następujące cele:
I. rozwój linii biznesowej wędkarstwo, a w szczególności:
a. zwiększenie dostaw na pełne zatowarowanie magazynu Spółki,
b. wprowadzenie do nowych marek produktów wędkarskich,
II. rozwój linii biznesowej sport, a w szczególności:
a. wprowadzenie nowych produktów zimowych pod marką NEVERLAND,
b. zwiększenie dostaw produktów zimowych firmy BERG,
III. rozwój dystrybucji poprzez własną sieć sklepów typu „shop in shop”.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o emisji obligacji serii A, ze względu na wartość emitowanych
obligacji, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym
sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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