
1. Korekta wpisu Sprawozdania finansowego przedstawia się następująco : 
 
W punkcie 4.11. sprawozdania finansowego Emitent wskazał w tabeli oraz w części opisowej Aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaży że: 
 

Typ transakcji 
Data 

zawarcia 

Czas 

transakcji 

Kwota 

nominaln

a 

Oprocentowanie Wartość 

bilansow

a 
nominaln

e 

efektyw

ne 

Wg stanu na 

31.03.2016 r. 
            

 Obligacje 

Słonecznych 

Inwestycji sp. z 

o.o. 

 seria D 

26.02.201

6 

Wykup 

31.03.201

7 

4 735 6%  4 721 

Wg stanu na 

31.12.2015 r. 
      

 Obligacje 

Słonecznych 

Inwestycji sp. z 

o.o. 

 seria D 

30.10.201

5 

Wykup 

30.06.201

6 

4 710 6%  4 718 

W dniu 26.02.2016r. Spółka objęła 947 obligacji imiennych pieniężnych serii A o wartości 
nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 4.735.000,00 zł  wyemitowanych 
przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie. 

Objęcie obligacji spółki ZAMZAW S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za 

łączną cenę emisyjną w wysokości 4.735.000,00 zł. 

Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 

26.02.2016r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 6% w skali roku, oprocentowanie jest 

stałe i płatne w terminie wykupu obligacji. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 

31.03.2017r. Cena wykupu obligacji przez ZAMZAW Sp. z o.o. została określona na równi 

ich wartości nominalnej tj. 5000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 4.735.000,00 zł  

która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki. 

W dniu 15.03.2016r. Spółka ZAMZAW Sp. z o.o. wykupiła 8 obligacji na łączną kwotę 40 000 

zł. 

W dniu 28.04.2016r. Spółka ZAMZAW wykupiła 4 obligacje na łączną kwotę 20 000 zł wraz z 

należnymi odsetkami wynikającymi z wykupu obligacji za okres 15.03.2016r oraz 

28.04.2016r. 

W dniu 12.05.2016r. Spółka ZAMZAW Sp. z o.o. wykupiła kolejne 3 obligacje na łączną kwotę 
15 000 zł. 
 
 
 
 



W powyższym zakresie Emitent dokonuje korekty, a prawidłowe brzmienie wskazanego powyżej 
fragmentu to: 

Typ transakcji 
Data 

zawarcia 

Czas 

transakcji 

Kwota 

nominaln

a 

Oprocentowanie Wartość 

bilansow

a 
nominaln

e 

efektyw

ne 

Wg stanu na 

31.03.2016 r. 
            

 Obligacje 

ZAMZAW sp. z 

o.o. 

 seria A 

26.02.201

6 

Wykup 

31.03.201

7 

4 735 6%  4 721 

Wg stanu na 

31.12.2015 r. 
      

 Obligacje 

Słonecznych 

Inwestycji sp. z 

o.o. 

 seria D 

30.10.201

5 

Wykup 

30.06.201

6 

4 710 6%  4 718 

 

W dniu 26.02.2016r. Spółka objęła 947 obligacji imiennych pieniężnych serii A o wartości 
nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 4.735.000,00 zł  wyemitowanych 
przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie. 

Objęcie obligacji spółki ZAMZAW Sp. z o. o. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. 

za łączną cenę emisyjną w wysokości 4.735.000,00 zł. 

Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 

26.02.2016r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 6% w skali roku, oprocentowanie jest 

stałe i płatne w terminie wykupu obligacji. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 

31.03.2017r. Cena wykupu obligacji przez ZAMZAW Sp. z o.o. została określona na równi 

ich wartości nominalnej tj. 5000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 4.735.000,00 zł  

która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki. 

W dniu 15.03.2016r. Spółka ZAMZAW Sp. z o.o. wykupiła 8 obligacji na łączną kwotę 40 000 

zł. 

W dniu 28.04.2016r. Spółka ZAMZAW wykupiła 4 obligacje na łączną kwotę 20 000 zł wraz z 

należnymi odsetkami wynikającymi z wykupu obligacji za okres 15.03.2016r oraz 

28.04.2016r. 

W dniu 12.05.2016r. Spółka ZAMZAW Sp. z o.o. wykupiła kolejne 3 obligacje na łączną kwotę 
15 000 zł. 
 

Korygowany wpis Sprawozdania finansowego zawarty został w punkcie 4.11 „ Aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaży „ na stronie 25 przedmiotowego sprawozdania 
finansowego 
W pozostałym zakresie informacje podane do publicznej wiadomości raportem kwartalnym w 
dniu 16.05.2016r. pozostają bez zmian.  

Mateusz Kierzkowski 
Prezes Zarządu 


