
 

 

Raport bieżący nr: 61/2012 

Data raportu: 2012-11-29 

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A. 

Temat: (i) zawarcie w dniu 28 listopada 2012 r. umowy określającej warunki emisji obligacji 

oraz udzielenia gwarancji (indenture) przez, między innymi, Ciech S.A. oraz Ciech Group 

Financing AB (publ) oraz (ii) udzielenie przez Ciech S.A. gwarancji 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące oraz § 5 ust. 1 

pkt 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim 

Treść raportu: 

1. Zawarcie w dniu 28 listopada 2012 r. umowy określającej warunki emisji obligacji oraz 

udzielenia gwarancji (indenture) przez, między innymi, Ciech S.A.  

Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 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") oraz 

oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") 

informuje o zawarciu przez Ciech S.A. oraz Ciech Group Financing AB (publ) w dniu 28 

listopada 2012 r. rządzonej prawem stanu Nowy Jork umowy określającej warunki emisji 

zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. 

("Obligacje Zagraniczne"), które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB 

(publ), spółkę specjalnego przeznaczenia całkowicie zależną od Ciech S.A. w dniu 28 

listopada 2012 r. ("Emitent Obligacji Zagranicznych") (Ciech S.A. poinformował o emisji 

Obligacji Zagranicznych w raporcie nr 60/2012) oraz udzielenia gwarancji (indenture) 

("Umowa Indenture"). 

Strony Umowy Indenture 

Umowa Indenture została zawarta pomiędzy, Emitentem Obligacji Zagranicznych jako 

emitentem obligacji, Ciech S.A. jako pierwotnym gwarantem, Deutsche Trustee Company 

Limited jako powiernikiem ("Powiernik"), Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. 

jako agentem zabezpieczenia, Deutsche Bank AG, London Branch jako, między innymi, 

agentem płatności oraz agent rachunku escrow ("Agent Rachunku Escrow") oraz Deutsche 

Bank Luxembourg S.A. jako, między innymi, prowadzącym ewidencję Obligacji 

Zagranicznych. 



 

 

Główne postanowienia Umowy Indenture 

Umowa Indenture określa przede wszystkim: 

1) warunki emisji Obligacji Zagranicznych (Ciech S.A. poinformował o warunkach 

Obligacji Zagranicznych w raporcie bieżącym nr 60/2012); 

 

2) typowe zobowiązania dla obligacji o wysokiej stopie zwrotu, które nakładają na Emitenta 

Obligacji Zagranicznych, Ciech S.A. oraz niektóre podmioty zależne wobec Ciech S.A. 

zobowiązania i ograniczenia w tym: (i) zaciągania dodatkowego zadłużenia; (ii) 

dokonywania pewnych zastrzeżonych płatności; (iii) przenoszenia lub zbywania 

aktywów; (iv) ustanawiania pewnych obciążeń; czy (v) ustanawiania ograniczeń 

odnośnie do prawa wypłaty dywidendy i dokonywania innych płatności. Od każdego ze 

zobowiązań i ograniczeń istnieją liczne istotne wyjątki, określone szczegółowo w 

Umowie Indenture; oraz 

 

3) sposób zabezpieczenia Obligacji Zagranicznych. 

Zabezpieczenie Obligacji Zagranicznych 

Udzielenie gwarancji 

Zgodnie z Umową Indenture, zobowiązania z tytułu Obligacji Zagranicznych są 

gwarantowane przez Ciech S.A. oraz, po podpisaniu umowy dodatkowej do Umowy 

Indenture (o czym Ciech S.A. poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym), wybrane spółki 

zależne wobec Ciech S.A. w Polsce oraz Niemczech na warunkach określonych w Umowie 

Indenture ("Gwaranci"). Każdy z Gwarantów w pełni, bezwarunkowo i nieodwołalnie 

gwarantuje, jako główny dłużnik a nie jedynie tytułem zabezpieczenia, na zasadzie 

pierwszeństwa każdemu obligatariuszowi Obligacji Zagranicznych całkowite i niezwłoczne 

wykonanie wszystkich zobowiązań Emitenta Obligacji Zagranicznych wynikających z 

Umowy Indenture oraz Obligacji Zagranicznych (nawet w przypadku ich nieważności oraz 

niemożliwości ich wykonania), w tym wypłatę kwoty głównej, premii, o ile wystąpi, oraz 

odsetek z tytułu Obligacji Zagranicznych, a także wszelkich pozostałych zobowiązań 

Emitenta wobec obligatariuszy Obligacji Zagranicznych oraz Powiernika wynikających z 

Obligacji Zagranicznych oraz Umowy Indenture ("Gwarancje"). Każda z Gwarancji jest 

ograniczona postanowieniami dotyczącymi ograniczenia odpowiedzialności (limitation 

language) standardowymi dla zobowiązań tego typu. 

Dodatkowe zabezpieczenie  

Obligacje Zagraniczne będą również zabezpieczone pośrednio poprzez zabezpieczenie długu 

równoległego (parallel debt) ("Dług Równoległy") zabezpieczeniami rzeczowymi 

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

Niemczech, Rumuni i Szwecji. Dług Równoległy został wykreowany na podstawie umowy 

pomiędzy wierzycielami, która została zawarta 28 listopada 2012 r. (Ciech S.A. 

poinformował o  zawarciu umowy pomiędzy wierzycielami w raporcie bieżącym nr  60/2012). 



 

 

Obowiązkowe przedterminowe umorzenie Obligacji Zagranicznych 

Zgodnie z Umową Indenture, w przypadku gdy, między innymi: 

1) nie zostaną spełnione do 13 grudnia 2012 r. warunki, o których mowa w umowie 

rachunku escrow zawartej w dniu 28 listopada 2012 r. ("Umowa Rachunku Escrow"), 

miedzy innymi, przez Ciech S.A., Emitenta Obligacji Zagranicznych oraz Powiernikiem 

(w tym, między innymi, nie zostaną dostarczone do Powiernika opinie doradców 

prawnych Ciech S.A. oraz Emitenta Obligacji Zagranicznych, nie nastąpi wpłata środków 

z emisji Obligacji Polskich (jak zdefiniowano poniżej) na polski rachunek powierniczy 

lub wystąpi naruszenie obowiązków wynikających z Umowy Indenture lub warunków 

emisji Polskich Obligacji); 

 

2) Emitent Obligacji Zagranicznych doręczy Powiernikowi oraz Agentowi Rachunku 

Escrow oświadczenie o nie przeznaczeniu kwot uzyskanych z emisji 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") oraz emisji Obligacji 

Zagranicznych na spłatę obligacji, które zostały wyemitowane przez Ciech S.A. w 2007 r. 

(patrz raport bieżący nr 76/2007), spłatę kredytów udzielonych, między innymi, Ciech 

S.A., zgodnie z Umową Kredytów z dnia 10 lutego 2011 r. (patrz raport bieżący nr 

11/2011) 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); lub 

 

3) Ciech S.A. lub Emitent Obligacji Zagranicznych naruszą obowiązki wynikające z 

Umowy Rachunku Escrow. 

Emitent Obligacji Zagranicznych ma obowiązek dokonać wykupu Obligacji Zagranicznych 

po cenie nominalnej powiększonej o ewentualne niezapłacone odsetki narosłe od Obligacji 

Zagranicznych do dnia wykupu, przy czym wykorzystane w tym celu będą środki 

zdeponowane na rachunku escrow (prowadzonym na podstawie Umowy Rachunku Escrow) 

pochodzące z kwoty uzyskanej z emisji Obligacji Zagranicznych oraz kwoty wpłaconej na ten 

rachunek przez Ciech S.A.  

Kryterium uznania Umowy Indenture za znaczącą umowę: 

Umowa Indenture jest znaczącą umową, gdyż wartość Obligacji Zagranicznych przekracza 10% 

przychodów Grupy Kapitałowej Ciech S.A. za okres 4 ostatnich kwartałów. 

2. Udzielenie przez Ciech S.A. gwarancji 

Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie oraz § 5 ust. 

1 pkt 7 Rozporządzenia informuje, że na podstawie Umowy Indenture Ciech S.A. w pełni, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie zagwarantował, jako główny dłużnik a nie jedynie tytułem 

zabezpieczenia, na zasadzie pierwszeństwa każdemu obligatariuszowi Obligacji 

Zagranicznych całkowite i niezwłoczne wykonanie wszystkich zobowiązań Emitenta 



 

 

Obligacji Zagranicznych wynikających z Umowy Indenture oraz Obligacji Zagranicznych 

(nawet w przypadku ich nieważności oraz niemożliwości ich wykonania), w tym wypłatę 

kwoty głównej, premii, o ile wystąpi, oraz odsetek z tytułu należności głównej Obligacji 

Zagranicznych, a także wszelkich pozostałych zobowiązań Emitenta wobec obligatariuszy 

Obligacji Zagranicznych oraz Powiernika wynikających z Obligacji Zagranicznych oraz 

Umowy Indenture ("Gwarancja Ciech").  

Wysokość Gwarancji Ciech nie została określona. Łączna wartość zobowiązania, które 

zabezpiecza Gwarancja Ciech nie została określona, przy czym podstawowym 

zobowiązaniem zabezpieczanym przez Gwarancję Ciech jest zobowiązanie z tytułu Obligacji 

Zagranicznych w kwocie 245.000.000 euro.  

Okres na jaki została udzielona Gwarancja Ciech nie został określony, natomiast Obligacje 

Zagraniczne, które są podstawowym zobowiązaniem zabezpieczonym przez Gwarancję Ciech 

mają termin zapadalności w 2019 r. 

Jak informował Ciech S.A. raporcie bieżącym nr 60/2012 środki z emisji Obligacji 

Zagranicznych będą przekazane do Ciech S.A. w zamian za objęcie obligacji 

wewnątrzgrupowych, co stanowi uzasadnienie ekonomiczne dla udzielenia Gwarancji Ciech. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

 

Andrzej Kopeć – Członek Zarządu 

 

Artur Osuchowski – Członek Zarządu 

 


