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Raport bieżący nr 17/2016 – Naruszenie warunków emisji obligacji przez Moto44 S.A.  

 

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje, że spółka Moto44 S.A. (dalej jako „Moto44”, 

„Emitent Obligacji”) w ramach transakcji o który Spółka informowała w raportach bieżącym 1/2016 oraz 2/2016, nie 

dokonała terminowego wykupu obligacji na łączną kwotę 1.050.000 PLN. Z uwagi na wyniki finansowe osiągnięte 

przez Moto44 S.A. w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Carpathia Capital S.A. nie korzystała z opcji 

konwersji zobowiązań Emitenta na akcje spółki przekształconej.  

Carpathia Capital S.A. nie wyraziła zgody na propozycję przedłużenie terminu wykupu obligacji na warunkach 

przedstawionych przez Emitenta Obligacji. Obligacje Moto44 są zabezpieczone na nieruchomościach, których 

wartość, w ocenie Spółki, zabezpiecza spłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji wraz z odsetkami. Spółka 

będzie informowała o dalszym przebiegu transakcji. 
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Current report no 17/2016 – Violation of the terms of issue of bonds by Moto44 S.A. 

 

Carpathia Capital SA (hereinafter called the “Company”) hereby informs that  Moto44 S.A. (hereinafter called 

“Moto44”, the “ Issuer of Bonds”) in a transaction about which the Company informed in current reports 1/2016 and 

2/2016, did not make timely redemption of bonds for a total amount of 1,050,000 PLN. Due to the financial results 

achieved by the Moto44 SA in the first three quarters of 2016. Carpathia Capital SA has not exercised  the option 

for conversion of liabilities of the Bonds Issuer into the shares of the transformed company. 

Carpathia Capital SA has not approved  the proposal to extend the maturity of the bonds terms proposed by the 

Issuer of bonds. Bonds of Moto44 are secured by real estate, the value of which, in the opinion of the Company, 

secures the repayment of liabilities resulting from the issuance of bonds with interest. 

The Company will inform about the further course of the transaction. 

 

 

 

 
 
 
 

 


