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Uchwała nr 3  

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji 

serii 1/2017 (oznaczonych kodem ISIN 

PLPRMCM00055) wyemitowanych w dniu 

21 grudnia 2017 roku  

przez spółkę "Prime Car Management" 

S.A.  

z siedzibą w Gdańsku 

z dnia 17 września 2018 roku 

Resolution no. 3 

of the Meeting of Bondholders of series 

1/2017 bonds (marked with ISIN code 

PLPRMCM00055) issued on 21 

December 2017  

by "Prime Car Management" S.A.  

with its registered office in Gdańsk 

of 17 September 2018 

w sprawie: zrzeczenia się przez 

Obligatariuszy uprawnień i roszczeń 

związanych z możliwością żądania zwołania 

Zgromadzenia Obligatariuszy i 

wcześniejszego wykupu Obligacji w 

przypadku wystąpienia Podstawy 

Skorzystania z Opcji Wcześniejszego 

Wykupu, o której mowa w punkcie 10.10.1 

Warunków Emisji, polegającej na 

przekroczeniu przez Emitenta poziomów 

Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej 

(Kapitały Własne) na Datę Obliczenia 

przypadającą na dzień (i) 30 września 2018 

roku, (ii) 31 grudnia 2018 roku, (iii) 31 marca 

2019 roku, (iv) 30 czerwca 2019 roku oraz (v) 

30 września 2019 roku ("Przekroczenie 

Wskaźnika"). 

regarding: the waiver of rights and claims of 

the Bondholders relating to the possibility of 

requesting the convocation of a 

Bondholders' Meeting and early redemption 

of Bonds in the event if the occurrence of an 

Early Redemption Event referred to in point 

10.10.1 of the Terms and Conditions, 

consisting in the exceeding by the Issuer of 

the levels of the Capital Group Indebtedness 

Ratio (Equity) as at the Calculation Date 

falling on (i) 30 September 2018, (ii) 31 

December 2018, (iii) 31 March 2019, (iv) 30 

June 2019 and on (v) 30 September 2019 

(the "Exceeding of the Ratio"). 

 

Terminy zdefiniowane w warunkach emisji 

obligacji serii 1/2017 (oznaczonych kodem 

ISIN PLPRMCM00055) wyemitowanych w 

dniu 21 grudnia 2017 roku ("Warunki 

Emisji") zachowują swoje znaczenie w 

niniejszej uchwale oraz załącznikach do 

niniejszej uchwały, o ile nie wskazano 

inaczej. 

The terms defined in the terms and 

conditions of the series 1/2017 bonds 

(marked with ISIN code PLPRMCM00055) 

issued on 21 December 2017 (the "Terms 

and Conditions") retain their meaning in 

this resolution and attachments hereto, 

unless otherwise specified. 

§ 1  § 1 

Zgromadzenie Obligatariuszy, zgodnie z 

punktem 10.1.3 Warunków Emisji 

postanawia, że wystąpienie Przekroczenia 

Wskaźnika w Dacie Obliczenia przypadającej 

w dniu: 

The Bondholders' Meeting, in accordance 

with point 10.1.3 of the Terms and 

Conditions, resolves that the Exceeding of 

the Ratio on the Calculation Date falling on: 

(i) 30 września 2018 roku; 

(ii) 31 grudnia 2018 roku; 

(iii) 31 marca 2019 roku; 

(iv) 30 czerwca 2019 roku; oraz  

(v) 30 września 2019 roku, 

(i) 30 September 2018; 

(ii) 31 December 2018; 

(iii)31 March 2019; 

(iv) 30 June 2019; and  

(v) 30 September 2019, 

nie będzie uprawniało Obligatariuszy do will not authorise the Bondholders to 
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skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu 

na podstawie punktu 10.1.1 w związku z 

punktem 10.10.1 Warunków Emisji (w tym 

m.in. do żądania zwołania Zgromadzenia 

Obligatariuszy celem podjęcia uchwały w 

przedmiocie wyrażenia zgody na skorzystanie 

przez Obligatariuszy z Podstawy Skorzystania 

z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o której 

mowa w punkcie 10.1.1 w związku z punktem 

10.10.1 Warunków Emisji), pod warunkiem, 

że Wskaźnik Zadłużenia Grupy Kapitałowej 

(Kapitały Własne), wykazywany w 

Świadectwie Zgodności przekazywanym 

przez Emitenta w Dacie Obliczenia 

przypadającej na dzień: 

exercise the Early Redemption Option 

pursuant to point 10.1.1 in conjunction with 

point 10.10.1 of the Terms and Conditions 

(including, among other things, to request 

that the Bondholders' Meeting be convened 

in order to adopt a resolution to consent to 

the invoking by the Bondholders of the 

Early Redemption Event referred to in point 

10.1.1 in conjunction with point 10.10.1 of 

the Terms and Conditions) provided that the 

Capital Group Indebtedness Ratio (Equity), 

stated in the Certificate of Conformity 

provided by the Issuer on the Calculation 

Date falling on: 

(i) 30 września 2018 roku nie będzie wyższy 

niż 4,0;  

(ii) 31 grudnia 2018 roku nie będzie wyższy 

niż 4,0; 

(iii) 31 marca 2019 roku nie będzie wyższy 

niż 4,0; 

(iv)  30 czerwca 2019 roku nie będzie wyższy 

niż 4,0; oraz 

(v) 30 września 2019 roku nie będzie wyższy 

niż 4,0. 

(i)  30 September 2018 will not be higher 

than 4,0; 

(ii)  31 December 2018 will not be higher 

than 4,0; 

(iii) 31 March 2019 will not be higher than 

4,0; 

(iv)  30 June 2019 will not be higher than 

4,0; and 

(v) 30 September 2019 will not be higher 

than 4,0. 

§ 2  § 2 

Niniejsza uchwała jest wiążąca względem 

wszystkich Obligatariuszy, również tych, 

którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu 

Obligatariuszy, głosowali przeciwko tej 

uchwale lub nabyli Obligacje po dniu 

podjęcia niniejszej uchwały. 

This resolution is binding on all 

Bondholders, including those who did not 

participate in the Bondholders' Meeting, 

who voted against this resolution or who 

purchased the Bonds after the date of 

adoption of this resolution. 

§ 3  § 3 

Emitent, w przypadku powzięcia niniejszej 

uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy, 

zapłaci na rzecz każdego z Obligatariuszy, 

który ze wszystkich posiadanych przez siebie 

Obligacji głosował za niniejszą uchwałą 

jednorazową premię w wysokości 500 PLN 

(słownie: pięćset złotych) netto za każdą 

posiadaną w dniu Zgromadzenia 

Obligatariuszy Obligację, na warunkach 

przewidzianych w odrębnym porozumieniu, 

które zostanie zawarte po zamknięciu obrad 

Zgromadzenia Obligatariuszy. 

The Issuer, in the case of passing of this 

resolution by the Bondholders' Meeting, will 

pay to each of the Bondholders who voted 

for this resolution with all the Bonds held by 

them, a one-off net bonus of PLN 500 (in 

words: five hundred zlotys) for each Bond 

held as at the date of the Bondholders' 

Meeting, based on the conditions provided 

in a separate arrangement, which will be 

executed after the Bondholders' Meeting. 
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§ 4  § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

The resolution enters into force on the day of 

its adoption. 

 


