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BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

1. CEL EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Celem emisji obligacji spółki Blue Tax Group S.A. (Emitent) jest pozyskanie środków obrotowych które zostaną
przeznaczone na realizację strategii spółki, polegającej na uczestnictwie w ofertach Private Placment
przeprowadzonych przez Blue Tax Group S.A.

2. OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Obligacje na okaziciela serii A (Obligacje), oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 12%.

3. WIELKOŚĆ EMISJI, WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Liczba wyemitowanych obligacji wynosi 500 sztuk. Wartość nominalna jednej Obligacji jest równa 1.000,00
(słownie: jeden tysiąc) złotych.
Łączna wartość nominalna Obligacji serii A wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych za
jedną Obligację.

4. WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH

4.1.

Dzień wykupu

Dniem wykupu obligacji jest 14 listopada 2013 r. W związku z wykupem obligacji, obligatariuszom zostanie
wypłacona należność główna, odpowiadająca wartości nominalnej obligacji. Należność główna będzie
wypłacona tym obligatariuszom, którzy w dniu ustalenia praw do należności głównej, na rachunkach papierów
wartościowych będą posiadać zapisane obligacje. Wypłata należności głównej dokonana zostanie przez
Emitenta za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dniem ustalenia praw do
należności głównej będzie dzień 6 listopad 2013 r. W dniu wykupu, Emitent postawi do dyspozycji Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. kwotę świadczenia tytułem wypłaty należności głównej.

4.2.

Wcześniejszy wykup Obligacji

Emitentowi przysługuje prawo przeprowadzenia obligatoryjnego wykupu części lub wszystkich obligacji przed
datą wykupu. Przedterminowy wykup nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz każdego
z obligatariuszy należności głównej za każdą wykupowaną Obligację. Wraz z wypłatą należności głównej
Emitent wypłaci także odsetki narosłe od początku ostatniego okresu odsetkowego do dnia przedterminowego
wykupu (włącznie z tym dniem). O decyzji Emitenta w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji oraz o dacie
wcześniejszego wykupu i liczbie wykupowanych obligacji Emitent powiadomi obligatariuszy na co najmniej 30
dni przed wykupem w formie raportu bieżącego, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi. Począwszy od pierwszego do trzydziestego dnia po upływie 12 miesięcy od daty emisji, tj.
w terminie od 15 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. Emitent może przeprowadzić częściowy albo pełny
wykup obligacji. W przypadku przeprowadzenia wykupu części obligacji, obligacje będą wykupowane od
obligatariuszy proporcjonalnie do ich stanu posiadania przez poszczególnych obligatariuszy. Ułamkowe części
obligacji nie będą wykupowane - w przypadku gdyby ze stosunku ogólnej liczby wykupowanych obligacji
i liczby obligacji posiadanych przez poszczególnych obligatariuszy wynikało, że wykupowi podlega ułamkowa
cześć obligacji. Szczegółowe zasady wykupu, w tym postępowania z ułamkowymi częściami obligacji wynikać
będą z aktualnie obowiązujących regulacji KDPW. Począwszy od pierwszego dnia po upływie 13 miesiąca od
daty emisji do ostatniego dnia 23 miesiąca od daty emisji, tj. w terminie od 15 grudnia 2012 r. do 14
października 2013 r. Emitent może przeprowadzić jednorazowy, pełny wykup Obligacji niewykupionych
w terminie wcześniejszym.
Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji, będzie wymagało zawieszenia
obrotu obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu. Emitent wystąpi z wnioskiem o zawieszenie obrotu
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obligacjami do GPW lub BondSpot S.A. Emitent przewiduje, że okres zawieszenia obrotu obligacjami będzie
wynosił od dnia poprzedzającego dzień ustalenia praw do wcześniejszego wykupu do dnia wcześniejszego
wykupu. Decyzję o zawieszeniu obrotu obligacjami podejmuje GPW S.A. lub BondSpot S.A. i podaje ją do
publicznej wiadomości.

4.3.

Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji

Obligacje

są oprocentowane według stopy procentowej wynoszącej 12% w skali roku. Przy naliczaniu odsetek
za dany okres odsetkowy oprocentowanie będzie naliczane według formuły - rzeczywista liczba dni
w danym okresie odsetkowym podzielona przez 365 albo 366, zależnie od liczby dni w roku kalendarzowym,
w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy.
Obliczanie oprocentowania będzie następować według następującego wzoru:
KO = SP x WN x LD/ D
gdzie:
KO – oznacza wysokość odsetek z jednej obligacji,
SP – oznacza ustaloną stopę procentową,
WN – oznacza wartość nominalną jednej obligacji,
LD – oznacza liczbę dni w okresie odsetkowym,
D – oznacza rzeczywistą liczbę dni w roku kalendarzowym.
Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu przydziału obligacji, tj. 15 listopada 2011 roku (włącznie)
i kończy 14 maja 2011 r. (włącznie). Każdy kolejny okres odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu od
zakończenia poprzedniego okresu odsetkowego (włącznie z pierwszym dniem nowego okresu odsetkowego
i kończy w ostatnim dniu okresu odsetkowego (włącznie z tym ostatnim dniem).
Odsetki będą wypłacone tym obligatariuszom, którzy w dniu ustalenia praw do odsetek, na rachunkach
papierów wartościowych będą posiadać zapisane obligacje. Wypłata odsetek dokonana zostanie przez
Emitenta za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W dniu wypłaty odsetek,
Emitent postawi do dyspozycji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. kwotę świadczenia tytułem
wypłaty odsetek. Okresy odsetkowe rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach i terminach
wskazanych w poniższej tabeli:
Tabela 2 Dane dot. instrumentów finansowych Emitenta

Numer okresu
odsetkowego

Pierwszy dzień
okresu
odsetkowego

Ostatni dzień
okresu
odsetkowego

Liczba dni w
danym okresie
odsetkowym

Dzień ustalenia
prawa do
odsetek

Dzień
płatności
odsetek

1.

2011-11-15 Wt

2012-05-14 Pn

182

2012-05-07 Pn

2012-05-14 Pn

2.

2012-05-15 Wt

2012-11-14 Śr

184

2012-11-06 Wt

2012-11-14 Śr

3.

2012-11-15 Cz

2013-05-14 Wt

181

2013-05-06 Pn

2013-05-14 Wt

4.

2013-05-15 Śr

2013-11-14 Cz

184

2013-11-06 Śr

2013-11-14 Cz

Źródło: Emitent
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5. WYSOKOŚĆ I FORMA ZABEZPIECZENIA
Spłata wierzytelności z tytułu Obligacji serii A zabezpieczona jest hipoteką w kwocie 600.000 zł, ustanowioną
na nieruchomości Emitenta stanowiącą lokal użytkowy wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości
wspólnej.

6. WARTOŚCI ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO
UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ
EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA

Na dzień 30-09-2011 Spółka posiada:
zobowiązania długoterminowe w wysokości 440.539,28 zł, na które się składają kredyt
inwestycyjny oraz zobowiązania z tytułu leasingu powyżej 12 miesięcy,
zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1.938.378,90 zł na które składają się kredyt obrotowy,
pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu leasingu do 12
miesięcy, zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń oraz wynagrodzeń
Według planów i wiedzy Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji spółka będzie posiadać
zobowiązania na poziomach:
zobowiązania długoterminowe w wysokości 275.000,00 zł
zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 800.000,00 zł

7. DANE UMOŻLIWIAJĄCYCH POTENCJALNYM NABYWCOM OBLIGACJI ORIENTACJĘ W EFEKTACH
PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI OBLIGACJI, ORAZ ZDOLNOŚCI EMITENTA
DO WYWIĄZANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBLIGACJI

Celem emisji obligacji spółki Blue Tax Group S.A. jest pozyskanie środków obrotowych na realizację strategii
spółki, polegającej na uczestnictwie w ofertach Private Placment. Emitent uczestniczy w projektach
inwestycyjnych mających na celu pozyskanie środków dla podmiotów, które zamierzają debiutować
w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”.

8. ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
Z tytułu obligacji serii A obligatariuszom przysługują tylko świadczenia pieniężne.
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9. WYCENA PRZEDMIOTU HIPOTEKI DOKONANA PRZEZ UPRAWNIONEGO BIEGŁEGO
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ZAŁĄCZNIK 1

1. Warunki Emisji Obligacji Serii A
1.1 Podstawa prawna emisji obligacji
Podstawę emisji stanowi Ustawa o Obligacjach, Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia Blue
Tax Group S.A. z dnia 10 października 2011 r. (Rep. A nr 7711/2011) oraz uchwała Zarządu Blue Tax Group S.A.
z dnia 11 października 2011 roku w sprawie emisji Obligacji.

1.2 Dane o emisji
Łączna wartość nominalna Obligacji Serii A wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Cena emisyjna jednej Obligacji Serii A, będzie równa jej wartości nominalnej.
Obligacje Serii A nie będą posiadały formy dokumentu. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie
wyemitowanych Obligacji serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po Dacie Przydziału Emitent podejmie wszelkie niezbędne
czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
Obligacje Serii A zostaną wykupione przez spółkę w terminie 24 miesięcy od dnia przydziału tj. 14 listopada
2013 roku.
Następujące okoliczności będą powodowały natychmiastową wymagalność Obligacji Serii A:
a) jakakolwiek wymagalna wierzytelność z Obligacji Serii A nie zostanie zaspokojona przez Emitenta
w terminie jej wymagalności,
b) otwarcie likwidacji Emitenta.
Obligacje Serii A opiewać będą wyłącznie na świadczenie pieniężne.
Emisja Obligacji Serii A dojdzie do skutku, jeżeli zostanie objętych 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt)
Obligacji Serii A.
Prawa Obligatariusza wynikające z Obligacji Serii A powstają z chwilą dokonania rejestracji, o której mowa
w art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach, do powstawania oraz przenoszenia praw z obligacji stosuje się przepisy
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące praw ze zdematerializowanych
papierów wartościowych.

1.3 Cele emisji obligacji
Celem emisji obligacji spółki Blue Tax Group S.A. jest pozyskanie środków obrotowych które zostaną
przeznaczone na realizację strategii spółki, polegającej na uczestnictwie w ofertach Private Placment
przeprowadzonych przez Blue Tax Group S.A.

1.4 Zabezpieczenie obligacji
Spłata wierzytelności z tytułu Obligacji serii A zabezpieczona będzie hipoteką w kwocie 600.000 zł,
ustanowioną na nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości
wspólnej dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgę wieczystą o nr: WR1L/00038278/5.

1.5 Ograniczenia zbywania obligacji
Nie istnieją ograniczenia w zbywaniu Obligacji. Zgodnie z art. 16 Ustawy o Obligacjach obligację można zbyć
jedynie bezwarunkowo.
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1.6 Forma obligacji i świadczenia Emitenta wynikające z obligacji
1.6.1 Forma obligacji
Każda Obligacja stanowi papier wartościowy emitowany w serii zgodnie z przepisami Ustawy o Obligacjach.
Obligacje są emitowane we Wrocławiu, w Polsce. Obligacje nie mają formy dokumentu, są obligacjami
zdematerializowanymi, na okaziciela.
1.6.2 Świadczenie Emitenta
W odniesieniu do każdej Obligacji, Emitent zobowiązuje się wobec Obligatariusza do spełnienia świadczenia
pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty równej wartości nominalnej takiej Obligacji oraz kwoty odsetek na
zasadach określonych w niniejszych Warunkach Emisji.
1.6.3 Wartość nominalna, numery i cena emisyjna obligacji
Wartość nominalna każdej jednej Obligacji wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych. Obligacje będą oznaczone
kolejnymi numerami od 1 (jeden) do 500 (pięćset). Każda Obligacja będzie oferowana i obejmowana po cenie
emisyjnej równej jej wartości nominalnej.
1.6.4 Prawa z obligacji
Prawa Obligatariusza wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania rejestracji o której mowa w art. 5a
ust. 6 Ustawy o Obligacjach, do powstawania oraz przenoszenia praw z obligacji stosuje się przepisy ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące praw ze zdematerializowanych
papierów wartościowych.
1.6.5 Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst
Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji serii A do alternatywnego systemu
obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po dacie
przydziału (tj. 15.11.2011 r.) Emitent podejmie wszelkie niezbędne czynności mające na celu wprowadzenie
Obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

1.7 Podmioty uprawnione do nabycia obligacji
Podmiotami uprawnionymi do nabywania Obligacji są Przedsiębiorcy, osoby fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno Rezydenci, jak i Nierezydenci.

1.8 Zasady sprzedaży i nabywania Obligacji
1.8.1 Zasady sprzedaży Obligacji

Obligacje do nabycia oferuje Emitent poprzez skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji do oznaczonych
Inwestorów w liczbie nie większej niż 99 osób.
Inwestor, do którego Emitent kieruje Propozycję Nabycia Obligacji, w celu nabycia Obligacji jest zobowiązany:
złożyć zapis na Obligacje w siedzibie Emitenta przy ul. Oławskiej 9 (50-123 Wrocław) przekazując do
dnia 14 listopada 2011 roku wypełniony oryginał Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia, zgodnie
z wzorem który stanowi załącznik nr 5.1 do Propozycji Nabycia Obligacji, i
dokonać wpłaty pełnej kwoty za Obligacje objęte zapisem, zgodnie z punktem 4.8.5 Propozycji Nabycia
Obligacji.
Przedsiębiorca powinien wraz z Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia złożyć Emitentowi oryginał lub
kopię poświadczoną notarialnie kopię odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru
Sądowego oraz poświadczone notarialnie wzory podpisów osób działających w imieniu Przedsiębiorcy.
W przypadku gdy odpis z ewidencji działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego został wydany
wcześniej niż trzy miesiące od dnia złożenia Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia osoby reprezentujące
Przedsiębiorcę powinny złożyć Emitentowi oświadczenie o aktualnych danych na dzień złożenia Formularza
Przyjęcia Propozycji Nabycia lub ich zmianie.
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Inwestor będący osobą fizyczną winien okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty wydany
w Rzeczpospolitej Polskiej lub paszport), a pozostali inwestorzy winni okazać ważne dokumenty, z których
wynikają status prawny oraz zasady reprezentacji Inwestora.
Inwestor składa w siedzibie Emitenta dwa egzemplarze Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia – jeden
egzemplarz przeznaczony jest dla Emitenta, drugi dla Inwestora.
Inwestor składając Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji jednocześnie oświadcza, że zapoznał się
z treścią Propozycji Nabycia oraz akceptuje jej treść oraz Warunki Emisji Obligacji Serii A.
Przydziału Obligacji dokona Zarząd Emitenta w dniu 15 listopad 2011 roku.
W przypadku nadsubskrypcji przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Zarząd Spółki.
Warunkiem nabycia Obligacji jest złożenie zapisu przez Inwestorów na Formularzu Przyjęcia Propozycji
Nabycia i dokonanie wpłaty pełnej kwoty za Obligacje we wskazanych terminach. Przez wpłatę w pełnej
wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji nabywanych przez Inwestora oraz ceny
emisyjnej, w ten sposób, żeby w chwili przydziału Obligacji były one w pełni opłacone.
1.8.2 Sposób nabywania Obligacji
Inwestor, do którego skierowano Propozycję Nabycia Obligacji może dokonać zakupu Obligacji osobiście lub
przez właściwie umocowanego pełnomocnika.
Pełnomocnik nabywający Obligacje w imieniu mocodawcy będzie zobowiązany przedstawić oryginał
udzielonego mu pełnomocnictwa lub kopię z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy.
Pełnomocnictwo udzielone za granicą musi być poświadczone przez polskie przedstawicielstwo
dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, o ile przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną
jest Rzeczypospolita Polska stanowią inaczej.
Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego.
Oryginał lub kopia pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej pozostanie w siedzibie Emitenta.
Pełnomocnictwo udzielone na zakup Obligacji powinno zawierać następujące informacje o mocodawcy:
dla Przedsiębiorców: imię, nazwisko, oryginał lub kopia poświadczona notarialnie odpisu z ewidencji
działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego (załączony do pełnomocnictwa),
dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, numer
PESEL.
1.8.3 Oryginał lub kopia pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej pozostanie w siedzibie Emitenta
Pełnomocnictwo udzielone na zakup Obligacji powinno zawierać następujące informacje o mocodawcy:
 dla Przedsiębiorców: imię, nazwisko, oryginał lub kopia poświadczona notarialnie odpisu z ewidencji
działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego (załączony do pełnomocnictwa),
 dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, numer
PESEL.
1.8.4 Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji
Wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda.
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Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych za
jedną Obligację.
1.8.5 Sposób zapłaty za Obligacje
Zapłata za Obligacje następuje najpóźniej w ostatnim dniu subskrypcji tj. 14 listopad 2011 roku w złotych
w formie polecenia przelewu na Rachunek Emisji Emitenta o numerze
16 1090 2499 0000 0006 2802 0308
prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Brzegu Dolnym.
Dokonując przelewu każdorazowo należy podać:
tytuł płatności: „Obligacje serii A Blue Tax Group SA”,
a) dane inwestora dokonującego wpłaty:
• imię i nazwisko/nazwę,
• adres zamieszkania/siedzibę,
• PESEL lub REGON;
b) liczbę subskrybowanych i opłacanych Obligacji Serii A.
Wpłatę na Obligacje Serii A uważa się za dokonaną w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek
bankowy Spółki.
Zwraca się uwagę na fakt, że prawa z Obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą
zapisania Obligacji w Ewidencji. W związku z powyższym należne oprocentowanie z Obligacji będzie naliczane
od dnia przydziału włącznie. W okresie pomiędzy wpłatą na Obligacje a datą przydziału Obligacji Serii A lub
dniem zwrotu dokonanych wpłat środki wpłacone przez Inwestorów nie będą oprocentowane.
Warunkiem nabycia Obligacji jest wpłata pełnej kwoty za Obligacje. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie
się kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji nabywanych przez Inwestora oraz ceny emisyjnej.
Dniem nabycia Obligacji jest dzień przydziału Obligacji tj. 15 listopad 2011 roku. Zarząd Spółki powiadomi
Obligatariuszy o przydzielonej im liczbie Obligacji w formie pisemnej na adres wskazany w Formularzu
Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz jeśli został podany na adres poczty elektronicznej.
Inwestor przestaje być związany ofertą nabycia Obligacji:
1) w przypadku niedojścia emisji do skutku – w momencie otrzymania informacji o niedojściu emisji do
skutku,
2) w przypadku dojścia emisji do skutku:
a) w przypadku Inwestorów, którym przydzielono Obligacje w ilości mniejszej od liczby Obligacji
objętych złożonym Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia – w momencie otrzymania
przekazanej Inwestorowi informacji o liczbie przydzielonych Inwestorowi Obligacji i w zakresie
Obligacji, na które Inwestor złożył Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia, ale które nie zostały
Inwestorowi przydzielone;
b) w przypadku Inwestorów, którym nie przydzielono w ogóle Obligacji – w momencie otrzymania
przekazanej mu informacji o nieprzydzieleniu Obligacji.
1.8.6 Niedojście emisji obligacji do skutku
Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku, jeżeli w terminie wyznaczonym do zapisywania się na Obligacje nie
zostanie subskrybowanych i należycie opłaconych 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk oferowanych
Obligacji.
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W takim przypadku wszystkim Inwestorom, do których była skierowana Propozycja Nabycia Obligacji, a którzy
dokonali wpłaty za Obligacje będzie zwrócona wpłacona kwota w terminie dwóch dni roboczych od upływu
dnia do zapisywania się na Obligacje, zgodnie z dyspozycją na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia.
Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań.
1.8.7

Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji
będą oprocentowane według stopy procentowej wynoszącej 12% w skali roku. Przy naliczaniu
odsetek za dany okres odsetkowy oprocentowanie będzie naliczane według formuły - rzeczywista liczba dni
w danym okresie odsetkowym podzielona przez 365 albo 366, zależnie od liczby dni w roku kalendarzowym,
w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy.
Obligacje

Obliczanie oprocentowania będzie następować według następującego wzoru:
KO = SP x WN x LD/ D
gdzie:
KO – oznacza wysokość odsetek z jednej obligacji,
SP – oznacza ustaloną stopę procentową,
WN – oznacza wartość nominalną jednej obligacji,
LD – oznacza liczbę dni w okresie odsetkowym,
D – oznacza rzeczywistą liczbę dni w roku kalendarzowym.
Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu przydziału obligacji, tj. 15 listopada 2011 roku (włącznie)
i kończy 14 maja 2011 r. (włącznie). Każdy kolejny okres odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu od
zakończenia poprzedniego okresu odsetkowego (włącznie z pierwszym dniem nowego okresu odsetkowego
i kończy w ostatnim dniu okresu odsetkowego (włącznie z tym ostatnim dniem).
Odsetki będą wypłacone tym obligatariuszom, którzy w dniu ustalenia praw do odsetek, na rachunkach
papierów wartościowych będą posiadać zapisane obligacje. Wypłata odsetek dokonana zostanie przez
Emitenta za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W dniu wypłaty odsetek,
Emitent postawi do dyspozycji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. kwotę świadczenia tytułem
wypłaty odsetek. Okresy odsetkowe rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach i terminach
wskazanych w poniższej tabeli:
Tabela 3 Dane dot. instrumentów finansowych Emitenta

Numer okresu
odsetkowego

Pierwszy dzień
okresu
odsetkowego

Ostatni dzień
okresu
odsetkowego

Liczba dni w
danym okresie
odsetkowym

Dzień ustalenia
prawa do
odsetek

Dzień
płatności
odsetek

1.

2011-11-15 Wt

2012-05-14 Pn

182

2012-05-07 Pn

2012-05-14 Pn

2.

2012-05-15 Wt

2012-11-14 Śr

184

2012-11-06 Wt

2012-11-14 Śr

3.

2012-11-15 Cz

2013-05-14 Wt

181

2013-05-06 Pn

2013-05-14 Wt

4.

2013-05-15 Śr

2013-11-14 Cz

184

2013-11-06 Śr

2013-11-14 Cz

Źródło: Emitent
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1.8.8 Dzień wykupu
Dniem wykupu obligacji jest 14 listopada 2013 r. W związku z wykupem obligacji, obligatariuszom zostanie
wypłacona należność główna, odpowiadająca wartości nominalnej obligacji. Należność główna będzie
wypłacona tym obligatariuszom, którzy w dniu ustalenia praw do należności głównej, na rachunkach papierów
wartościowych będą posiadać zapisane obligacje. Wypłata należności głównej dokonana zostanie przez
Emitenta za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dniem ustalenia praw do
należności głównej będzie dzień 6 listopad 2013 r. W dniu wykupu, Emitent postawi do dyspozycji Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. kwotę świadczenia tytułem wypłaty należności głównej.
1.8.9 Wcześniejszy wykup Obligacji
Emitentowi przysługuje prawo przeprowadzenia obligatoryjnego wykupu części lub wszystkich obligacji przed
datą wykupu. Przedterminowy wykup nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz każdego
z obligatariuszy należności głównej za każdą wykupowaną Obligację. Wraz z wypłatą należności głównej
Emitent wypłaci także odsetki narosłe od początku ostatniego okresu odsetkowego do dnia przedterminowego
wykupu (włącznie z tym dniem). O decyzji Emitenta w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji oraz o dacie
wcześniejszego wykupu i liczbie wykupowanych obligacji Emitent powiadomi obligatariuszy na co najmniej 30
dni przed wykupem w formie raportu bieżącego, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi. Począwszy od pierwszego do trzydziestego dnia po upływie 12 miesięcy od daty emisji, tj.
w terminie od 15 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r. Emitent może przeprowadzić częściowy albo pełny
wykup obligacji. W przypadku przeprowadzenia wykupu części obligacji, obligacje będą wykupowane od
obligatariuszy proporcjonalnie do ich stanu posiadania przez poszczególnych obligatariuszy. Ułamkowe części
obligacji nie będą wykupowane - w przypadku gdyby ze stosunku ogólnej liczby wykupowanych obligacji
i liczby obligacji posiadanych przez poszczególnych obligatariuszy wynikało, że wykupowi podlega ułamkowa
cześć obligacji. Szczegółowe zasady wykupu, w tym postępowania z ułamkowymi częściami obligacji wynikać
będą z aktualnie obowiązujących regulacji KDPW. Począwszy od pierwszego dnia po upływie 13 miesiąca od
daty emisji do ostatniego dnia 23 miesiąca od daty emisji, tj. w terminie od 15 grudnia 2012 r. do 14
października 2013 r. Emitent może przeprowadzić jednorazowy, pełny wykup Obligacji niewykupionych
w terminie wcześniejszym.
Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji, będzie wymagało zawieszenia
obrotu obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu. Emitent wystąpi z wnioskiem o zawieszenie obrotu
obligacjami do GPW lub BondSpot S.A. Emitent przewiduje, że okres zawieszenia obrotu obligacjami będzie
wynosił od dnia poprzedzającego dzień ustalenia praw do wcześniejszego wykupu do dnia wcześniejszego
wykupu. Decyzję o zawieszeniu obrotu obligacjami podejmuje GPW S.A. lub BondSpot S.A. i podaje ją do
publicznej wiadomości.
1.8.10 Sposób postępowania w przypadku likwidacji Emitenta
W przypadku likwidacji Spółki, Obligacje będą podlegały natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia
likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. Wykup ten nastąpi poprzez zapłatę kwoty
pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Do wykupu, o którym mowa w zdaniu pierwszym
stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu określone w pkt. 4.8.9 niniejszej
Propozycji Nabycia.
W przypadku określonym powyżej spełnienie przez Spółkę świadczenia z Obligacji nastąpi w terminie 14 dni
od dnia przedstawienia przez Obligatariuszy Obligacji do wykupu.
1.8.11 Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem Obligacji i obrotem nimi
Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży Obligacji oraz dochodów z odsetek uzyskiwanych przez osoby fizyczne
mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające w Polsce nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu).
Opodatkowanie odsetek i dyskonta od Obligacji od dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (art. 30a ust. 1 pkt 2 Ustawy
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o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych) podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
Dochodów z przedmiotowych tytułów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Płatnikiem podatku jest dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano
papiery wartościowe, lub dom maklerski pełniący funkcję sponsora emisji, w przypadku zapisania papierów
wartościowych w rejestrze sponsora emisji (podatek jest potrącany „u źródła”).
Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży Obligacji od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji
praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Dochodów z przedmiotowych tytułów nie łączy się z dochodami
opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest sytuacja, gdy odpłatne zbywanie papierów wartościowych
i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, następuje w wykonywaniu
działalności gospodarczej (ust. 4).
Płatnikiem podatku jest Obligatariusz. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany
w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych, i dochody z odpłatnego
zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających
i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W celu dokonania rozliczenia podatku, Obligatariusz winien uzyskać zestawienie dochodów uzyskanych ze
sprzedaży papierów wartościowych od domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych,
na którym zapisano papiery wartościowe, lub domu maklerskiego pełniącego funkcję sponsora emisji, w
przypadku zapisania papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Wobec powyższego, dla spełnienia
obowiązku podatkowego niezbędne jest przekazanie przez Obligatariusza informacji o posiadanym numerze
identyfikacji podatkowej oraz o właściwym urzędzie
skarbowym.
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych stawkę podatkową, wskazaną
w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem
rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.
Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych oraz dochodów z odsetek uzyskiwanych
przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych oraz dochody
ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 19 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stawka podatku wynosi 19%
podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 25 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne,
które zbyły papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej
co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego
oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów
uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie
miesiące tego roku.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy z tytułu
uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby prawne, nie będące polskimi rezydentami
podatkowymi, dochodów z odsetek od obligacji wynosi 20% przychodów.
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Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie stawki podatkowej,
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie,
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub
siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ
administracji podatkowej.
Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz.U.04.142.1514 z późn. zm.) o podatku od spadków i darowizn,
nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw
związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków
i darowizn, jeżeli:
w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy
darczyńcą i obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 ustawy o podatku od
spadków i darowizn. Natomiast zgodnie z art. 4a tej samej ustawy małżonek, zstępni, wstępni, pasierb,
rodzeństwo, ojczym i macocha, zostali zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest obwarowane
jednak określonymi przepisami obowiązkami informacyjnymi.
Nadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku
dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
W myśl art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od
podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
- w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2).
W przypadku, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww.
warunków, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1
lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy
o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności
cywilnoprawnych.
Przedawnienie roszczeń
Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem 10 lat.
1.8.12 Jurysdykcja
Wszelkie związane z Obligacjami spory będą rozstrzygane w postępowaniu przed sądem powszechnym
właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta.
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1.9 Wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego
udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań
emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia
Na dzień 30-09-2011 Spółka posiada:
zobowiązania długoterminowe w wysokości 440.539,28 zł, na które się składają kredyt
inwestycyjny oraz zobowiązania z tytułu leasingu powyżej 12 miesięcy,
zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1.938.378,90 zł na które składają się kredyt obrotowy,
pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu leasingu do 12
miesięcy, zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń oraz wynagrodzeń
Według planów i wiedzy Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji spółka będzie posiadać
zobowiązania na poziomach:
zobowiązania długoterminowe w wysokości 275.000,00 zł
zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 800.000,00 zł

1.10 Dane umożliwiających potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach
przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta
do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji
Celem emisji obligacji spółki Blue Tax Group S.A. jest pozyskanie środków obrotowych na realizację strategii
spółki, polegającej na uczestnictwie w ofertach Private Placment. Emitent uczestniczy w projektach
inwestycyjnych mających na celu pozyskanie środków dla podmiotów, które zamierzają debiutować
w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”.
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