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Treść raportu:  

1. Przeprowadzenie w dniu 28 listopada 2012 r. przez spółkę zależną wobec Ciech S.A. emisji 

obligacji zagranicznych do kwoty 245.000.000 euro  

Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") 

informuje o przeprowadzeniu przez Ciech Group Financing AB (publ), spółkę specjalnego 

przeznaczenia całkowicie zależną od Ciech S.A. ("Emitent Obligacji Zagranicznych") w 

dniu 28 listopada 2012 r. emisji zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą 

zapadalności w 2019 r., które zostały zaoferowane i sprzedane zgodnie z Regulacją 144A 

(Rule 144A) oraz Regulacją S (Regulation S) amerykańskiej Ustawy o Papierach 

Wartościowych (U.S. Securities Act) ("Obligacje Zagraniczne"). 

Zarząd Ciech S.A. przedstawia poniżej informacje na temat emisji Obligacji Zagranicznych: 

1) wielkość emisji: 245.000.000 euro (dwieście czterdzieści pięć milionów) 

2) forma obligacji: emisja w formie odcinka zbiorowego (global note) 

3) przeznaczenie środków z emisji: środki z emisji Obligacji Zagranicznych będą przekazane 

do Ciech S.A. w zamian za objęcie obligacji wewnątrzgrupowych, które zostaną 

wyemitowane przez Ciech S.A. (o emisji tych obligacji Ciech S.A. poinformuje w odrębnym 

raporcie bieżącym), a następnie mogą zostać przeznaczone na, między innymi, spłatę 

kredytów udzielonych, między innymi, Ciech S.A., zgodnie z Umową Kredytów z dnia 10 

lutego 2012 r. (patrz raport bieżący nr 11/2011) ("Istniejąca Umowa Kredytów") oraz spłatę 

kredytów udzielonych Sodawerk Stassfurt GmbH & Co. KG oraz Sodawerk Holding Stassfurt 

GmbH zgodnie z umową kredytową z dnia 23 stycznia 2008 r. (patrz raport bieżący nr 

6/2008). Prowizje i koszty refinansowania w części przypadającej na Obligacje Zagraniczne, 

w tym koszty oferowania Obligacji Zagranicznych, zostaną pokryte z wpływów z ich emisji. 

4) wartość nominalna obligacji: 100.000 euro  

5) oprocentowanie: stałe w wysokości 950 punktów bazowych rocznie 

6) płatność odsetek: w okresach półrocznych 



7) okres zapadalności: 7 lat 

8) zabezpieczenie obligacji: Obligacje Zagraniczne będą zabezpieczone:  

(i) gwarancjami rządzonymi prawem stanu Nowy Jork udzielanymi przez Ciech S.A. oraz 

wybrane spółki zależne wobec Ciech S.A. w Polsce i Niemczech na podstawie umowy 

indenture, która została zawarta w dniu 28 listopada 2012 r. (Ciech S.A. poinformuje o 

zawarciu tej umowy w odrębnym raporcie bieżącym); oraz 

(ii) pośrednio poprzez zabezpieczenie długu równoległego, zabezpieczeniami rzeczowymi 

ustanawianymi przez Ciech S.A. oraz wybrane spółki zależne wobec Ciech S.A. w Polsce, 

Niemczech i Rumunii. 

2. Zawarcie w dniu 28 listopada 2012 r. umowy pomiędzy wierzycielami  

Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie informuje 

również o zawarciu w dniu 28 listopada umowy pomiędzy wierzycielami (intercreditor 

agrement) ("Umowa Pomiędzy Wierzycielami"), która została zawarta pomiędzy, między 

innymi, Ciech S.A., Emitentem Obligacji Zagranicznych, wybranymi spółkami zależnymi 

wobec Ciech S.A. w Polsce oraz Niemczech, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem 

Polskim S.A. ("Agent Zabezpieczeń"), Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem 

Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bankiem S.A., ING Bankiem Śląski S.A. oraz Bankiem 

Millennium S.A. (banki wymienione powyżej będą dalej określane jako "Istniejący 

Kredytodawcy"), Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., Spółka Akcyjna Oddział w 

Polsce oraz obligatariuszami Obligacji Zagranicznych (reprezentowanymi przez powiernika 

(trustee) – Deutsche Trustee Company Limited). 

Główne postanowienia Umowy Pomiędzy Wierzycielami 

Na podstawie Umowy Pomiędzy Wierzycielami zostaną wykreowane następujące 

wierzytelności (długi równoległe (parallel debt)): (i) dług równoległy Ciech S.A., (ii) dług 

równoległy Emitenta Obligacji Zagranicznych oraz (iii) długi równoległe wybranych spółek 

zależnych wobec Ciech S.A. w Polsce, Niemczech, które będą udzielać poręczeń oraz 

gwarancji ("Poręczyciele") – każdy będący samodzielną i niezależną wierzytelnością Agenta 

Zabezpieczeń wobec danego dłużnika. 

Na podstawie każdego z długów równoległych każdy z powyższych podmiotów będzie 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Agenta Zabezpieczeń kwoty będącej sumą wszystkich 

zobowiązań takiego podmiotu z podstawowych stosunków prawnych objętych zakresem 

Umowy Pomiędzy Wierzycielami: 

1) w przypadku Ciech S.A. – (i) zabezpieczonych obligacji na okaziciela do kwoty 

320.000.000 złotych, które zostaną wyemitowane przez Ciech S.A. (patrz raport bieżący nr 

55/2012) ("Obligacje Polskie"), (ii) gwarancji Obligacji Zagranicznych oraz (iii) umowy 

kredytu odnawialnego z dnia 6 listopada 2012 r., pomiędzy Istniejącymi Kredytodawcami, 

Ciech S.A. oraz niektórymi spółkami z grupy kapitałowej Ciech S.A., na podstawie której 

Ciech S.A. zostanie udzielony kredyt odnawialny, który zastąpi kredyt odnawialny 



udostępniany na podstawie Istniejącej Umowy Kredytów ("Umowa Kredytu 

Odnawialnego"); 

2) w przypadku Emitenta Obligacji Zagranicznych – Obligacji Zagranicznych, poręczenia 

Obligacji Polskich oraz poręczeń Umowy Kredytu Odnawialnego; 

3) w przypadku Poręczycieli – poręczeń Obligacji Polskich, gwarancji Obligacji 

Zagranicznych oraz poręczeń Umowy Kredytu Odnawialnego. 

Wymagalność którejkolwiek z podstawowych wierzytelności danego dłużnika powoduje 

automatyczną wymagalność długu równoległego w tożsamej kwocie. 

Płatność przez dany podmiot na rzecz Agenta Zabezpieczeń z tytułu długu równoległego 

powoduje automatyczną redukcję wysokości zobowiązań podstawowych takiego podmiotu, 

których sumę stanowi dług równoległy o kwotę takiej płatności. Spłata zobowiązań 

podstawowych przez dany podmiot powoduje automatyczną redukcję wysokości długu 

równoległego takiego podmiotu o kwotę takiej płatności. 

Kolejność podziału kwot przez Agenta Zabezpieczeń 

Na podstawie Umowy Pomiędzy Wierzycielami, Agent Zabezpieczeń będzie zobowiązany do 

podziału pomiędzy wierzycieli będących jej stronami wszelkich (i) kwot otrzymanych z tytułu 

płatności przez Ciech S.A., Emitenta Obligacji Zagranicznych lub Poręczycieli ich 

zobowiązań z tytułu długów równoległych oraz (ii) kwot uzyskanych z egzekucji przez 

Agenta Zabezpieczeń zabezpieczeń zabezpieczających odpowiednie długi równoległe. 

Agent Zabezpieczeń będzie dokonywał podziału powyższych kwot pomiędzy wierzycielami 

według następującej kolejności (kategorie niższe będą zaspokajane jedynie po całkowitym 

zaspokojeniu kategorii wyższych) (przy czym opis poniżej ma charakter uproszczony): 

w pierwszej kolejności: pokrycie kosztów ponoszonych przez Agenta Zabezpieczenia oraz 

innych przedstawicieli wierzycieli (np. powiernika Obligacji Zagranicznych) i ich należności 

w związku z pełnioną przez niego funkcją; 

w drugiej kolejności: pokrycie kosztów osób wymienionych w powyższym punkcie w 

związku z egzekucją przeprowadzaną z ustanawianych zabezpieczeń lub działań 

podejmowanych przez nich na żądanie Agenta Zabezpieczeń; 

w trzeciej kolejności: wierzytelności z tytułu Umowy Kredytu Odnawialnego; 

w czwartej kolejności: (i) wierzytelności z tytułu Obligacji Zagranicznych; (ii) 

wierzytelności z tytułu Obligacji Polskich (nie obejmuje to wierzytelności obligatariuszy 

Obligacji Polskich, którzy nie przystąpili do Umowy Pomiędzy Wierzycielami);  

w piątej kolejności: wszelkie nadwyżki pozostałe po ostatecznej spłacie wszystkich 

wierzytelności objętych Umową Pomiędzy Wierzycielami, ewentualna nadwyżka zostanie 

zwrócona odpowiedniemu dłużnikowi z tytułu Długu Równoległego lub innej uprawnionej 

osobie. 



Zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Umowy Pomiędzy Wierzycielami 

Zobowiązania każdego dłużników z tytułu długu równoległego (w tym Ciech S.A.) zostaną 

zabezpieczone poprzez ustanowienie pakietu zabezpieczeń obejmującego:  

1. hipoteki ustanowione na nieruchomościach niektórych spółek zależnych wobec Ciech S.A. 

oraz Ciech S.A.,  

2. zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach i akcjach w niektórych spółkach zależnych 

wobec Ciech S.A. oraz Emitenta Obligacji Zagranicznych,  

3. zastawy rejestrowe na ruchomościach i innych składnikach majątku niektórych spółek 

zależnych wobec Ciech S.A. oraz Ciech S.A.,  

4. zastawy finansowe na prawach do środków zdeponowanych na rachunkach bankowych 

spółek zależnych wobec Ciech S.A., Ciech S.A. oraz Emitenta Obligacji Zagranicznych,  

5. zastawy rejestrowe na obligacjach wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Ciech S.A., 

które będą objęte przez Emitenta Obligacji Zagranicznych, 

6. cesje dotyczące praw z polis ubezpieczeniowych wystawionych w odniesieniu do majątku 

będącego przedmiotem zabezpieczeń oraz warunkowe cesje dotyczące praw z 

wewnątrzgrupowych pożyczek lub instrumentów kredytowych innego typu, które zostaną 

wykorzystane do dystrybucji środków z kredytów do niektórych ze Spółek oraz istotnych 

kontraktów handlowych niektórych Spółek oraz Ciech S.A.,  

7. oświadczenia o poddaniu się egzekucji niektórych spółek zależnych wobec Ciech S.A. oraz 

Ciech S.A.,  

8. pełnomocnictwa do rachunków bankowych niektórych spółek zależnych wobec Ciech S.A. 

oraz Ciech S.A. 

Zwolnienie zabezpieczeń w związku z dozwolonym zbyciem aktywów  

Umowa Pomiędzy Wierzycielami zawiera postanowienia zobowiązujące Agenta 

Zabezpieczenia do zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na danym składniku majątkowym 

Ciech S.A. lub spółki zależnej względem Ciech S.A. w przypadku gdy planowane jest zbycie 

takiego składnika majątkowego Ciech S.A. lub spółki zależnej względem Ciech S.A. i zbycie 

takie jest dozwolone na podstawie, między innymi, Umowy Pomiędzy Wierzycielami, 

warunków emisji Obligacji Krajowych lub warunków emisji Obligacji Zagranicznych.  
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