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 Nazwa i siedziba emitenta
Gmina Miejska Turek
z siedzibą w mieście Turek
Adres Urzędu Miejskiego:
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
tel. (063) 289 61 00
fax (063) 289 61 11
www.miastoturek.pl

 Zakres działalności emitenta
Gmina Miejska Turek jest jednostką samorządu terytorialnego podstawowego szczebla. Do zakresu
działalności gmin należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone
ustawami dla innych podmiotów.
Gmina Turek jest gminą miejską, położoną w powiecie tureckim, we wschodniej części województwa
wielkopolskiego. Turek jest miastem powiatowym, o charakterze przemysłowym.
Turek zajmuje powierzchnię 16,20 km². Liczba mieszkaoców wynosi ok. 30 tysięcy.

 Wybrane dane finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy
Dane finansowe dotyczące Gminy Miejskiej Turek przedstawiają dochody i wydatki oraz stopieo ich
realizacji, a także przychody i rozchody oraz stan zadłużenia na koniec roku 2008. W kategorii dochodów
wyszczególniono najbardziej istotne kategorie, takie jak dochody z tytułu udziału w podatkach
dochodowych od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), podatek od nieruchomości, dotacje celowe
oraz subwencję ogólną. Wydatki podzielono na bieżące oraz majątkowe.
Tabela 1. Dochody i wydatki Turku w 2008 r.

Dochody ogółem (w tym):
- udział w PIT
- udział w CIT
- podatek od nieruchomości
- dotacje celowe
- subwencja ogólna
Wydatki ogółem (w tym):
- bieżące
- majątkowe

Plan po zmianach
61 704 590,00
18 547 303,00
850 000,00
12 460 000,00
7 176 164,00
12 927 059,00
69 079 166,00
55 816 549,00
13 262 617,00

Wykonanie
65 091 924,65
18 787 419,00
865 211,47
12 863 255,06
6 740 869,44
12 927 059,00
63 834 678,34
51 753 683,66
12 080 994,68

stopieo realizacji
105,49%
101,29%
101,79%
103,24%
93,93%
100,00%
92,41%
92,72%
91,09%

Zadłużenie Gminy Miejskiej Turek na dzieo 31.12.2008 r. wynosiło 9 163 385 zł. Zestawienie
prezentujące przychody rozchody oraz stan zadłużenia na koniec roku 2008 przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 2. Przychody i rozchody oraz stan zadłużenia Gminy na koniec 2008 r.
5 102 647,88

Przychody

602 515,00

Rozchody

9 163 385,00

Zadłużenie na koniec roku

 Cel emisji
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2009 związanego z
wydatkami na inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej.

 Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych
podlegających autoryzacji Catalyst
Podstawą prawną emisji jest Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. nr XXVII/266/09.
Papiery dłużne emitowane przez Gminę Miejską Turek, podlegające autoryzacji:

Rodzaj dłużnych instrumentów finansowych:
Obligacje na okaziciela, niezabezpieczone o nieograniczonej zbywalności.

Oznaczenie serii oraz maksymalnej wartości emisji, która może zostad wyemitowana w
ramach programu:
Seria A7: obligacje 7-letnie na kwotę 2 800 000 PLN.
W ramach programu emisji obligacji może zostad wyemitowane maksymalnie 7 300 sztuk obligacji na
łączną kwotę 7 300 000 PLN.

Liczba i wartośd nominalna dłużnych instrumentów finansowych:
Autoryzacją obejmuje się 1 (jedną) serię obligacji, łącznie 2 800 sztuk obligacji o wartości nominalnej
1 000 PLN każda, na łączną kwotę 2 800 000 PLN.

Warunki oprocentowania i wykupu dłużnych instrumentów finansowych:
Oprocentowanie obligacji jest zmienne i każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem półrocznego okresu
odsetkowego, przy czym będzie ono równe stawce WIBOR6M, ustalanej na dwa dni robocze przed
rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stawkę marży w wysokości 2,20 punktu
procentowego.
Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy Miejskiej Turek pochodzących z podatków i
opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu paostwa.
Wykup obligacji nastąpi po cenie nominalnej w dniu 28 września 2016 roku. Dopuszcza się możliwośd
nabycia przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
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