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1. Catalyst – nowa propozycja dla emitentów
Catalyst to pierwszy zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych w Polsce.
Rynki objęte wspólną nazwą Catalyst, są dostosowane do emisji o różnych wielkościach i
różnej charakterystyce. W strukturze Catalyst funkcjonują dwa rynki detaliczne prowadzone
przez Giełdę oraz dwa rynki przeznaczone dla klientów hurtowych, prowadzone przez
BondSpot: Na platformach transakcyjnych Giełdy oraz BondSpot są notowane
zdematerializowane instrumenty finansowe, takie jak obligacje korporacyjne, obligacje
komunalne oraz listy zastawne.
Wartość nominalna emisji objętej wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym (detalicznym) prowadzonym przez Giełdę na rynku podstawowym powinna
wynosić lub stanowić równowartość co najmniej 200.000 euro.
Na obu rynkach hurtowych prowadzonych przez BondSpot próg dopuszczenia emisji wynosi
5.000.000 złotych.
Tabela 1. Rynki na Catalyst

Regulowany
Alternatywny
System Obrotu

Giełda

BondSpot

detaliczny, regulowany (giełdowy)

hurtowy, regulowany
(pozagiełdowy)

detaliczny, Alternatywny System
Obrotu

hurtowy, Alternatywny
System Obrotu

Rysunek 1. Architektura Catalyst

Na wszystkich rynkach Catalyst obowiązuje system notowań ciągłych - oznacza to, że kurs
instrumentów finansowych podczas sesji jest ustalany w sposób ciągły, a transakcje
zawierane są po różnych cenach. Na rynkach hurtowych mogą być przeprowadzane również
transakcje pakietowe. Rozliczenia transakcji zawartych na Catalyst są przeprowadzane i
gwarantowane
przez
Krajowy
Depozyt.
Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie Catalyst są „Zasady działania
Catalyst”. Jest to regulacja ramowa, określająca ogólne warunki funkcjonowania
zorganizowanego rynku dłużnych instrumentów finansowych, zakres obowiązków

informacyjnych, zasady kierowania tych instrumentów do obrotu zorganizowanego,
uczestniczenia w obrocie i obrotu, upowszechniania informacji o transakcjach, systemie
gwarantowania rozliczeń transakcji i opłatach. Dla każdego z rynków Catalyst obowiązują
szczególne regulacje zawarte w odnośnych regulaminach (tabela 2).
Tabela 2. Regulacje prawne na Catalyst
Zasady działania Catalyst – regulacja ramowa
Regulaminy rynków
Instytucja

GPW

Rynek regulowany
1. Regulamin Giełdy (w zakresie
giełdowego regulowanego rynku
obligacji na Catalyst)
2. Szczegółowe zasady obrotu
giełdowego w systemie UTP (w
zakresie giełdowego regulowanego
rynku obligacji na Catalyst)

Alternatywny System Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu
Obrotu prowadzonego przez GPW (w
zakresie dotyczącym rynku obligacji na
Catalyst)

1. Regulamin obrotu regulowanego
rynku pozagiełdowego (w zakresie
dotyczącym rynku obligacji na
Catalyst)
BondSpot

2. Szczegółowe Zasady Obrotu na
Regulowanym Rynku
Pozagiełdowym (w zakresie
dotyczącym rynku obligacji na
Catalyst)

Regulamin Alternatywnego Systemu
Obrotu organizowanego przez BondSpot

Pozostałe akty prawne:
Ustawa o obligacjach, ustawa o ofercie publicznej, ustawa o obrocie instrumentami
finansowymi, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych (...)
Procedura aplikacyjna na Catalyst jest stosunkowo prosta i pozwala na jednoczesne
wprowadzenie instrumentów na wszystkie rynki.
Wysokie standardy obowiązujące na Giełdzie, przyczyniają się do zaufania inwestorów oraz
emitentów instrumentów finansowych. Zostały one wdrożone również na wszystkich rynkach
funkcjonujących w ramach Catalyst.
Utworzenie Catalyst stanowi niezwykle istotny krok w rozwoju polskiego rynku obligacji.
Mamy nadzieję, że Catalyst będzie szansą dla przedsiębiorstw zarówno dużych, jak również
małych i średnich, na pozyskanie finansowania poprzez kapitał dłużny.

2. Powtórka z obligacji korporacyjnych
2.1. Podstawowe definicje
Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent
stwierdza, że jest dłużnikiem wobec jej właściciela („obligatariusza”) i zobowiązuje się
wobec niego do zwrotu pożyczonej kwoty oraz spełnienia określonego świadczenia.

Świadczenie może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Stanowi ono wynagrodzenie za
udzieloną
pożyczkę,
uwzględniające
utracone
korzyści
oraz
ryzyko.
Świadczenie może mieć również charakter niepieniężny, np. prawo do zamiany obligacji na
akcje emitenta (obligacje zamienne) lub prawo pierwszeństwa do subskrypcji nowej emisji
akcji emitenta (obligacje z prawem pierwszeństwa).
Emisja obligacji stanowi jeden ze sposobów pozyskania finansowania. Wartość nominalna
obligacji stanowi podstawowe zobowiązanie emitenta z tytułu zaciągniętej pożyczki.
Cena emisyjna obligacji jest to cena, po jakiej emitent sprzedaje obligacje na rynku
pierwotnym. Obligacje mogą być sprzedawane po cenie emisyjnej równej wartości
nominalnej, powyżej wartości nominalnej (z premią) lub poniżej wartości nominalnej (z
dyskontem).
Cena wykupu obligacji jest to cena, po jakiej emitent dokonuje ich wykupu. Najczęściej jest
ona równa wartości nominalnej obligacji, jednak wykup może nastąpić po cenie wyższej lub
niższej, jeżeli emitent tak postanowi i określi w warunkach emisji.

2.2. Uchwała o emisji
To, który organ emitenta ma prawo podjąć uchwałę o emisji obligacji, zależy od zapisów
dokumentów korporacyjnych spółki. Kodeks spółek handlowych wymaga jedynie, aby
uchwała o emisji obligacji zamiennych była zastrzeżona do kompetencji walnego
zgromadzenia akcjonariuszy. W spółce komandytowo-akcyjnej uchwała walnego
zgromadzenia w sprawie emisji obligacji wymaga zgody wszystkich komplementariuszy.
W praktyce w statutach lub umowach spółek podjęcie decyzji o emisji obligacji zastrzega się
zazwyczaj do kompetencji zarządu, rzadziej dla walnego zgromadzenia.
Treść uchwały o emisji obligacji powinna być oparta na wykładni przepisów ustawy o
obligacjach oraz kodeksu spółek handlowych. Ze względów pragmatycznych podejmujący
uchwałę winni przekazać zarządowi szerokie kompetencje w zakresie organizacji emisji,
dzięki czemu podczas przeprowadzania oferty będzie można elastycznie reagować na sytuację
bez angażowania pozostałych organów spółki. W uchwale o emisji obligacji można określić
m.in. próg dojścia emisji do skutku. Taki zapis pozwala zastrzec, że emitent potrzebuje
określonej kwoty na realizację planowanego projektu inwestycyjnego, stąd zebranie mniejszej
ilości środków pieniężnych nie rozwiąże jego potrzeb finansowych.
Podjęcie uchwały o emisji obligacji stanowi formalny początek i podstawę prawną do
rozpoczęcia procesu emisji obligacji. Przepisy ustawy o obligacjach nie nakładają obowiązku
określenia celu emisji. Warto jednak go określić, jeżeli nie istnieją ku temu przeszkody,
zważywszy, że inwestorzy chętniej kupują obligacje, kiedy wiedzą, jakie przedsięwzięcia
będą finansowane z pożyczonego przez nich kapitału. Inwestorzy chętniej zainteresują się
emisją, z której wpływy mają być przeznaczone na rozwój spółki, niż emisją przeznaczoną
np. na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Jeżeli emitent określi cel emisji, wówczas
wydatkowanie
pozyskanych
środków
na
inny
cel
jest
niedopuszczalne.
Obowiązek określenia celu emisji oraz sposób wykorzystania pozyskanych środków istnieje
w przypadku emisji publicznej lub wprowadzanej na rynek regulowany, dla której sporządza
się prospekt emisyjny.

2.3. Świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich ustalania
Oprocentowanie obligacji stanowi wynagrodzenie dla obligatariusza za udzieloną pożyczkę,
w którym są uwzględnione utracone korzyści oraz ryzyko inwestycyjne. Oprocentowanie
może być stałe lub zmienne; kupony odsetkowe są wypłacane zazwyczaj w okresach
rocznych lub półrocznych.

Obligacje o stałym oprocentowaniu przynoszą obligatariuszom stały dochód, emitent ponosi
natomiast stałe okresowe koszty. Przy takiej konstrukcji obligacji można określić koszt
pozyskania kapitału już w dniu emisji.
W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu, jego wysokość jest sumą stopy bazowej
oraz marży. Baza jest wielkością zmienną i najczęściej jest oparta na rynkowym koszcie
pieniądza, np. WIBOR lub rentowność bonów skarbowych. Z kolei marża, która jest ustalana
przez emitenta, zależy głównie od poziomu ryzyka związanego z obligacjami oraz
wiarygodności emitenta.
Wynagrodzeniem z tytułu posiadania obligacji może być również ustalone dyskonto przy ich
sprzedaży. Ze względu na brak kuponów odsetkowych tego rodzaju papiery wartościowe są
określane mianem obligacji zerokuponowych i podlegają wykupowi po cenie równej wartości
nominalnej. Zapewniają one obligatariuszom stały dochód, który materializuje się w dniu
wykupu.

2.4. Klasyfikacja rodzajowa obligacji
W zależności od przyjętego kryterium istnieje kilka sposobów klasyfikacji obligacji. Pod
względem oznaczenia obligatariusza obligacje dzielą się na imienne oraz na okaziciela.
Obligacje imienne zawierają wskazanie właściciela, a przeniesienie wynikających z nich praw
następuje w formie cesji połączonej z wydaniem dokumentu obligacji. Obligacje na
okaziciela mogą być przenoszone poprzez wręczenie nabywcy dokumentu obligacji przez jej
zbywcę.
Obligacje mogą być także w formie materialnej i niematerialnej. Obrót obligacjami w formie
materialnej na dużą skalę jest niemożliwy ze względu na konieczność przekazywania
dokumentu obligacji. Obecnie obligacje materialne, czyli w formie dokumentu są rzadko
emitowane – zastąpiły je obligacje zdematerializowane. Taka forma umożliwia sprawny obrót
na zorganizowanych rynkach finansowych, ewidencję stanów posiadania oraz sprawne
rozliczenia transakcji. Prawa wynikające z obligacji zdematerializowanych przysługują osobie
wskazanej w ewidencji, stąd nie mogą być one zniszczone lub skradzione. Podmiotami
uprawnionymi do prowadzenia ewidencji obligacji zdematerializowanych są: Krajowy
Depozyt, banki oraz firmy inwestycyjne, np. domy maklerskie.
Z uwagi na termin wykupu obligacje można podzielić na krótko-, średnio- i długoterminowe.
Obligacje, które zostały wyemitowane na okres do jednego roku określane są mianem
krótkoterminowych. W przypadku obligacji o terminie wykupu powyżej jednego roku i
krótszym od pięciu lat mówimy o obligacjach średnioterminowych, natomiast powyżej tego
okresu o długoterminowych. Należy dodać, że pojęcia te są płynne i można się spotkać z
innymi kryteriami klasyfikacji w tym zakresie.
Pod względem miejsca emisji obligacje dzielimy na:
•
krajowe - emitowane na rynku krajowym, denominowane w walucie krajowej,
•
zagraniczne - emitowane przez zagraniczny podmiot, denominowane w walucie
kraju, w którym są sprzedawane, np. emisja obligacji polskiej spółki,
denominowanych w jenach, sprzedawana w Japonii lub emisja obligacji
amerykańskiej spółki denominowanych w złotych, sprzedawana na polskim rynku,
•
euroobligacje - sprzedawane na rynku międzynarodowym w dowolnej walucie, np.
emisja obligacji polskiej spółki, denominowanych w dolarach amerykańskich,
sprzedawana w Japonii, lub emisja obligacji brytyjskiej spółki, denominowanych
w dolarach amerykańskich sprzedawana w Polsce.

2.5. Oferta publiczna i prywatna
Emisja obligacji może być przeprowadzona przez:

•
•

ofertę publiczną, której warunki są określone w ustawie o ofercie publicznej;
ofertę niepubliczną (prywatną).

Ofertą publiczną jest udostępnianie, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w
dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich
nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów
wartościowych.
Oferta publiczna wymaga sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego - prospektu
emisyjnego lub memorandum informacyjnego, uzyskania zatwierdzenia go przez Komisję
oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości. Emisja obligacji na podstawie takiego
prospektu może być przeprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej1.

Przeprowadzenie oferty publicznej wymaga zawarcia umowy z domem maklerskim, który
będzie pełnił funkcję Oferującego. Podmiot taki przygotowuje i prowadzi proces emisji oraz
koordynuje działania innych podmiotów uczestniczących w tym procesie, jak: firma
konsultingowa, kancelaria prawna, audytor, agencja reklamowa. Oferujący przyjmuje zapisy
na obligacje za pośrednictwem swoich punktów obsługi klientów. Może również utworzyć
konsorcjum dystrybucyjne, co zwiększa szansę powodzenia emisji.
Ofertą niepubliczną (prywatną) jest proponowanie nabycia papierów wartościowych
skierowane do najwyżej 149 imiennie wskazanych osób.
W tym przypadku nie jest wymagane sporządzanie prospektu emisyjnego, ani memorandum
informacyjnego. Emitent sporządza Propozycję Nabycia zgodnie z ustawą o obligacjach i
udostępnia
ją
wybranym
osobom.
Przyjęcie propozycji następuje poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli oraz
dokonanie wpłaty na wskazany rachunek subskrypcyjny. Jeżeli obligacje emitowane są w
formie dokumentu – emitent wydaje obligatariuszowi dokument obligacji. Natomiast
obligacje nie mające formy dokumentu winny być zarejestrowane na rachunku prowadzonym
przez uprawniony podmiot, którym może być firma inwestycyjna, (np. dom maklerski), bank
lub Krajowy Depozyt, co oznacza ich dematerializację. Podmiot prowadzący rejestr
rachunków posiadaczy obligacji zapewnia również obsługę wypłaty świadczeń związanych z
obligacjami – odsetek i kwoty wykupu.
Oferta niepubliczna może być prowadzona bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej, aczkolwiek
współpraca z taką instytucją lub bankiem pomoże przygotować profesjonalnie dokumentację
oraz skutecznie przeprowadzić sprzedaż.
Tabela 3. Porównanie cech emisji publicznej i niepublicznej
1

W przypadku, gdy obligacje będące przedmiotem oferty publicznej nie będą wprowadzone do obrotu
regulowanego, nie jest wymagane sporządzanie prospektu emisyjnego, pod warunkiem, że oferta:
•
jest kierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych;
•
jest kierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości,
liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000
euro;
•
dotyczy obligacji, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 100.000 euro w
dniu jej ustalenia;
•
w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii
Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży papierów wartościowych z dnia jej
ustalenia, stanowią mniej niż 100.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający
zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich obligacji, dokonanych w okresie
poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty.

2.6. Obligacje zamienne
Spółka akcyjna może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez
spółkę
w
zamian
za
te
obligacje
są
to
obligacje
zamienne.
Emisja taka może być przeprowadzona tylko wtedy, gdy statut spółki przewiduje taką
możliwość. Uchwała o emisji obligacji zamiennych może być podjęta tylko przez walne
zgromadzenie akcjonariuszy i powinna być wpisana do rejestru sądowego. Emisja obligacji
zamiennych wiąże się de facto z rozłożonym w czasie podwyższeniem kapitału
podstawowego (akcyjnego).
Obligacje zamienne uprawniają do dwóch świadczeń: pieniężnego, którym są odsetki oraz
niepieniężnego, którym jest prawo do zamiany na akcje emitenta. Prawo to jest tożsame z
opcją kupna akcji emitenta. Zatem oprocentowanie obligacji zamiennych jest niższe, niż
obligacji zwykłych, co wynika z wartości opcji, jaka jest powiązana z obligacją. Istotnym
parametrem obligacji zamiennych jest cena zamiany na akcje, która pozwoli określić, ile akcji
przypada na jedną obligację.
Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji zamiennych jest szczególnie korzystne dla
spółek znajdujących się w początkowej fazie rozwoju, mających dobre perspektywy rozwoju,
przy czym ich akcje mogą być jeszcze niewłaściwie wyceniane przez rynek.
Emisja obligacji zamiennych jest korzystna dla akcjonariuszy emitenta, gdyż ci utrzymują
kontrolę nad spółką, mając zapewniony wpływ na realizację strategii rozwojowej. Byłoby im
trudniej oddziaływać na spółkę przy rozwodnionym akcjonariacie, jaki powstałby w
przypadku dodatkowej emisji akcji, skierowanej do innych osób. Uzyskany przy wyższym
poziomie kapitału obcego wskaźnik zysku netto na akcję jest bardziej atrakcyjny, niż przy
podwyższeniu kapitału podstawowego. Podwyższenie kapitału podstawowego poprzez
zamianę obligacji na akcje następuje bez konieczności organizowania subskrypcji akcji, która
jest przedsięwzięciem kosztownym i nie zawsze istnieją korzystne warunki rynkowe,
zapewniające jej sukces.

2.7. Zabezpieczenie interesów obligatariuszy
Za zobowiązania wynikające z obligacji odpowiada emitent całym swoim majątkiem –
obecnym i przyszłym. Jednak wartość tego majątku z czasem może się zmniejszyć, co w razie
niewypłacalności emitenta narazi obligatariuszy na utratę całego lub części zainwestowanego
kapitału. Może dojść do sytuacji, że pozostały majątek po zaspokojeniu wierzycieli, którzy
mają pierwszeństwo przed obligatariuszami, nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń
obligatariuszy. W skrajnym przypadku może również dojść do upadłości emitenta. W
interesie przyszłych nabywców obligacji może on więc postanowić o ustanowieniu
zabezpieczeń majątkowych.
Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń należą: hipoteka na nieruchomości, poręczenie,
zastaw i gwarancja. Mogą być również stosowane poręczenia cywilno-prawne osób
fizycznych. Obligacje zabezpieczone nie mogą być wydawane przed ustanowieniem
zabezpieczeń, a w przypadku obligacji zdematerializowanych nie może być dokonany zapis
na rachunku obligatariusza w ewidencji prowadzonej przez uprawniony w tym zakresie
podmiot.
Obligacje mogą być zabezpieczone w pełni, częściowo lub być niezabezpieczone, co ma
wpływ na ryzyko inwestycyjne. Zabezpieczenie wierzytelności leży więc w interesie
emitenta. Nie zawsze jednak istnieją ku temu możliwości, ponadto z ustanowieniem
zabezpieczeń wiążą się koszty oraz dodatkowe obowiązki.
Emitent może, a w przypadku zabezpieczenia emisji poręczeniem lub gwarancją Skarbu
Państwa jest obowiązany, gdy liczba nabywców obligacji jest wyższa niż 15, zawrzeć z
bankiem umowę o reprezentację obligatariuszy. Bank-reprezentant, pełniąc funkcję
przedstawiciela
ustawowego
obligatariuszy,
jest
zobowiązany
do:
(i) monitorowania sytuacji finansowej emitenta, (ii) udzielania odpowiedzi na pytania
obligatariuszy dotyczące sytuacji emitenta, (iii) składania obligatariuszom co najmniej raz na
pół roku informacji w tym zakresie, (iv) niezwłocznego powiadamiania obligatariuszy o
wszelkich zagrożeniach lub naruszeniach obowiązków spoczywających na emitencie.

2.8. Rating
Rating jest niezależną i obiektywną oceną ryzyka kredytowego związanego z określonymi
papierami dłużnymi lub zdolnością podmiotu zaciągającego dług na rynku do terminowej
spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywaną przez wyspecjalizowaną instytucję - agencję
ratingową.
Ocena ratingowa jest ważnym elementem uwzględnianym przez inwestorów przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ analiza obejmuje szerszy zakres badań, niż
tradycyjna analiza finansowa. Przedsiębiorstwa posiadające wysoką ocenę ratingową są
postrzegane jako te, o mniejszym ryzyku inwestycyjnym, zatem potencjalni inwestorzy będą
skłonni zaakceptować niższą premię za ryzyko, niż w przypadku emitentów o niskiej ocenie
lub jej braku. W efekcie, koszty pozyskania kapitału dłużnego, zależą w znacznej mierze od
oceny ratingowej emitenta i jego obligacji. Chociaż posiadanie ratingu nie jest obowiązkowe
przy wprowadzaniu obligacji na Catalyst, warto rozważyć poddanie się takiej ocenie, bowiem
daje to potencjalnym obligatariuszom sygnał, że emitent chce być podmiotem transparentnym
i jest godny zaufania.
Rating może być nadany: emisji papierów dłużnych lub podmiotowi zaciągającemu
zobowiązanie na rynku finansowym. Ocenie ratingowej są poddawane również państwa, przy
czym zdarza się, że rating przedsiębiorstwa jest wyższy niż państwa, na terenie, którego
funkcjonuje to przedsiębiorstwo. Agencja ratingowa na bieżąco monitoruje nadany przez
siebie rating do momentu spełnienia zobowiązania przez emitenta. W każdej chwili taka

ocena może być zweryfikowana i zmieniona, jeżeli zaistnieją uzasadnione przesłanki ku temu.
Do wiodących agencji ratingowych należą: Moody's, Standard&Poor's oraz Fitch. W
przypadku małych przedsiębiorstw lub niedużych emisji nie opłaca się korzystać z
kosztownych usług dużych agencji ratingowych. Można natomiast zamówić przeprowadzenie
badań ratingowych w mniejszej, a zarazem tańszej agencji.
Tabela 4. Skala ocen wiodących agencji ratingowych.
Poziom ryzyka
Opis/Agencja
Moody's
Aaa
Bardzo dobra lub Aa
dobra
sytuacja
A
finansowa Emitenta,
Inwestycyjny gwarancja
terminowej spłaty rat
kapitałowych
i Baa
odsetek;
niskie
ryzyko kredytowe
Gwarancja spłaty rat Ba
i odsetek nie jest
B
wystarczająca
Wysokie
ryzyko
niewypłacalności,
spłata
rat
Caa, Ca, C
kapitałowych
i
nieinwestycyjny
odsetek następuje ze
(spekulacyjny)
zwłoką
Duże
prawdopodobieństwo
niewypłacalności D
co najmniej raz
odsetki nie zostały
zapłacone

Standard&Poor's
Fitch
AAA
AAA
AA
AA
A
A

BBB

BBB

BB

BB

B

B

CCC, CC, C

CCC, CC, C

D

DDD, DD, D

2.9. Koszt pozyskania kapitału poprzez emisję obligacji
Ogólny koszt pozyskania kapitału przez emisję obligacji zależy od ryzyka związanego z
inwestycją w te obligacje, kosztów organizacji emisji oraz wprowadzenia jej do obrotu na
rynku publicznym. Czynniki ryzyka mają swoje źródło wewnątrz oraz poza
przedsiębiorstwem emitenta. Na sukces emisji obligacji ma wpływ aktualna oraz
przewidywana sytuacja gospodarcza emitenta, której odzwierciedleniem są wyniki finansowe.
Znaczenie może mieć również ocena ratingowa, jeżeli została przyznana. Im lepsza sytuacja
ekonomiczna emitenta lub wyższy rating, tym niższe jest ryzyko inwestowania w papiery
wartościowe emitenta. Inwestorzy będą więc skłonni zaakceptować niższą premię za ryzyko,
którą stanowią odsetki od obligacji lub dyskonto przy ich sprzedaży.
Ryzyko inwestycji w obligacje jest również zdeterminowane poziomem ich zabezpieczenia.
Od obligacji w pełni lub wysoko zabezpieczonych inwestorzy nie oczekują tak wysokiego
oprocentowania, jak od niezabezpieczonych.
Jeżeli jakiekolwiek papiery wartościowe emitenta są notowane na rynku publicznym, np. na
Giełdzie lub posiadają autoryzację Catalyst, inwestorzy posiadają już określoną opinię o

emitencie. Jeżeli jest ona pozytywna, to emitent ma szansę sprzedać z sukcesem kolejną
emisję obligacji, nawet przy niższym oprocentowaniu, niż w przypadku, gdyby nie był znany
na rynku.
Obligacje, które emitent planuje wprowadzić do obrotu mogą cieszyć się większym
zainteresowaniem, niż te, które nie będą notowane. Emisja może więc dojść do skutku przy
niższym oprocentowaniu, bowiem przy niższym ryzyku płynności inwestorzy są w stanie
zaakceptować niższą premię za ryzyko.
Na rynek obligacji ma wpływ również sytuacja makroekonomiczna w kraju i na świecie.
Jeżeli lokalna gospodarka przeżywa kryzys, oznacza to, że przedsiębiorstwa mogą mieć
problemy z płynnością, wzrasta liczba firm niewypłacalnych i bankrutujących. Oznacza to
wzrost ryzyka finansowego, w efekcie coraz trudniej przedsiębiorstwom pozyskać kapitał
dłużny, co powoduje, że wzrasta jego koszt.
Na rynek obligacji oddziałują również oczekiwania inflacyjne. Inwestorzy odwracają się od
rynku obligacji w obliczu zagrożenia inflacją, obawiając się podwyżek stóp procentowych,
które skutkują spadkiem cen obligacji. Będą więc oczekiwać od nowych emisji obligacji
wyższych rentowności.
Na powodzenie emisji ma również wpływ sytuacja na Giełdzie. Jeżeli rosną ceny akcji,
inwestorzy niechętnie inwestują w dłużne papiery wartościowe i oczekują wyższych stóp
zwrotu. Wówczas emitent, chcąc dotrzymać kroku konkurującemu segmentowi rynku
kapitałowego, musi zaproponować atrakcyjne oprocentowanie.
Jak widać, w każdym z powyższych przypadków, aby przekonać inwestorów do inwestycji w
obligacje emitent musi zaoferować wyższą premię - zwiększyć oprocentowanie obligacji lub
zwiększyć dyskonto przy ich sprzedaży. Ma to bezpośrednie przełożenie na koszt pozyskania
kapitału dłużnego.
Na całkowity koszt pozyskania kapitału w drodze emisji obligacji mają wpływ również
wydatki ponoszone w związku z procesem organizacji emisji oraz ewentualnego
wprowadzenia do obrotu na rynek publiczny.

2.10. Emisja czy kredyt
Przedsiębiorstwa stoją niejednokrotnie przed dylematem, czy pozyskiwać kapitał dłużny w
postaci kredytu, czy na rynku kapitałowym, emitując dłużne papiery wartościowe, zazwyczaj
obligacje. W naszym kraju pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji dotychczas było
mało popularne.
Dziś dzięki Catalyst, istnieją odpowiednie warunki dla rozwoju rynku obligacji. Warto więc
rozważyć możliwość skorzystania z szansy, jaką daje ten rynek. Pomoże w tym zestawienie
cech poszczególnych rodzajów finansowania – z rynku kapitałowego i bankowego.
Tabela 5. Porównanie emisji i kredytu bankowego
Emisja obligacji
Kredyt bankowy
Jeden pożyczkodawca, czasami
kilka banków
Wielu dawców kapitału, których
występujących, jako konsorcjum. Ograniczenia limitów
indywidualne udziały w kwocie
zaangażowania może ograniczyć wielkość kredytu,
ogólnych potrzeb emitenta mogą
potrzebnego kredytobiorcy dla zrealizowania określonego
być stosunkowo niskie.
projektu.
Emitent określa wysokość i zasady
Wysokość oprocentowania oraz sposób jego ustalania
ustalania oprocentowania obligacji
oraz harmonogram spłat rat określa bank. Kredytobiorca
w
tym
długość
okresów
ma niewielki wpływ na jego decyzję.
odsetkowych.

Emitent
ustala
sposób
zabezpieczenia obligacji. Może Bank decyduje o rodzaju zabezpieczenia i jego wielkości.
również wyemitować obligacje Najczęściej żąda zabezpieczenia o wartości znacznie
niezabezpieczone
lub przekraczającej kwotę zaciągniętego kredytu.
zabezpieczone częściowo.
Emitent najpierw spłaca odsetki, a
kapitał w dniu wykupu obligacji. Spłata zobowiązania odbywa się w postaci, zazwyczaj
Stąd obciążenia przez cały okres miesięcznych, rat kapitałowo-odsetkowych. Stanowią one
trwania finansowania są niskie, co poważne obciążenie kredytobiorcy zanim projekt zostanie
nie obciąża projektu w fazie sfinalizowany.
rozwoju.
Emitent
ponosi
koszty Bank pobiera prowizje i opłaty związane z udzieleniem
organizacyjne oraz formalno- kredytu (przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku, za
prawne związane z emisją udzielenie kredytu, z tytułu wcześniejszej spłaty,
obligacji
oraz
ewentualnym sporządzenia aneksów). Ponadto istnieje opłata skarbowa
wprowadzeniem jej do obrotu na z tytułu wystawienia weksli. Do tego należy doliczyć
rynku zorganizowanym.
koszty ustanowienia zabezpieczeń.
Przekazywanie
informacji
o
sytuacji finansowej jest wysoce
Kredytobiorca przekazuje informacje o sytuacji
sformalizowane, szczególnie gdy
finansowej w postaci uzgodnionych w umowie
obligacje są notowane na rynku
sprawozdań. Bank może żądać dodatkowych informacji.
zorganizowanym
lub
został
powołany bank-reprezentant.
Publiczna promocja emitenta,
jeżeli obligacje są notowane na Brak publicznej promocji kredytobiorcy.
rynku zorganizowanym.

3. Wprowadzanie obligacji na rynek Catalyst
Skierowanie emisji obligacji na Catalyst może polegać na:
uzyskaniu przez Emitenta autoryzacji Catalyst dla danej emisji obligacji, albo
skierowaniu danej emisji obligacji do obrotu zorganizowanego.

3.1. Autoryzacja Catalyst
Warunki autoryzacji
Przedmiotem autoryzacji Catalyst mogą być obligacje oraz inne instrumenty finansowe o
charakterze dłużnym emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub
obcego. Autoryzacja może być przyznana, jeżeli wobec Emitenta nie toczy się postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne. Autoryzowane mogą być obligacje, które nie zostały
zdematerializowane.
Autoryzacja emisji obligacji korporacyjnych oznacza jej rejestrację w publicznie dostępnym
systemie informacyjnym Catalyst. Uzyskanie autoryzacji następuje z chwilą podjęcia przez
Giełdę odpowiedniej uchwały, wskazującej jednocześnie nazwę skróconą identyfikującą
emisję.
Aby uzyskać autoryzację w odniesieniu do danej emisji obligacji Emitent winien złożyć do
Zarządu Giełdy odpowiedni wniosek wraz z następującymi załącznikami:
raport o Emitencie;

informacja o posiadanej ocenie ratingowej, jeżeli została sporządzona, wraz z
dokumentem potwierdzającym ocenę;
akt założycielski albo inne dokumenty określające status prawny Emitenta oraz
aktualny, jednolity tekst statutu Emitenta;
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli Emitent podlega wpisowi do właściwego
rejestru;
oświadczenie, że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne;
zobowiązanie do przestrzegania Zasad Działania Catalyst.
Raport o Emitencie winien zawierać:
nazwę (firmę) i siedzibę Emitenta;
zwięzły opis działalności Emitenta;
wybrane dane finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, obejmujące co najmniej
informacje o wysokości kapitałów własnych, przychodów, zysku netto oraz łącznej
wartości zobowiązań;
wskazanie celu emisji;
informacje na temat obligacji podlegających autoryzacji.
Autoryzacja obligacji nie jest wymogiem dopuszczenia ich do obrotu regulowanego lub
wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu. Autoryzowana emisja może być w
późniejszym terminie dopuszczona do obrotu na Catalyst pod warunkiem, że będzie spełniać
wymogi określone dla danego rynku oraz Emitent wypełni wymagane formalności.
Korzyści z autoryzacji
Poprzez uzyskanie autoryzacji chociażby jednej emisji obligacji ich emitent staje się
uczestnikiem
prestiżowego
rynku
prowadzonego
przez
Giełdę.
Autoryzacja Catalyst jest dowodem spełnienia przez emitenta regulaminowych warunków w
zakresie przestrzegania obowiązków informacyjnych. Uzyskanie autoryzacji stanowi sygnał
zarówno dla inwestorów, jak i kontrahentów emitenta, że jest on podmiotem publicznym, a
więc transparentnym i odpowiedzialnym wobec otoczenia rynkowego i biznesowego.
Na podstawie informacji uzyskanych z raportów bieżących i okresowych inne podmioty mają
możliwość dokonania oceny sytuacji ekonomicznej oraz renomy emitenta, co pomaga w
nawiązaniu nowych kontaktów gospodarczych.
Autoryzacja może pozwolić na korzystne plasowanie kolejnych emisji obligacji. Jeżeli ocena
emitenta przez uczestników rynku jest pozytywna, wówczas inwestycje w jego papiery
wartościowe są postrzegane jako mało ryzykowne. Daje to emitentowi argument za
ustaleniem niższego oprocentowania przy kolejnych emisjach, w efekcie czego obniża się
koszt pozyskania kapitału.
Autoryzacja emisji stanowi doskonałą promocję emitenta, która umacnia i pozycjonuje jego
markę w otoczeniu biznesowym, bez konieczności ponoszenia kosztów marketingowych.
W przypadku, gdy Emitent obligacji narusza przepisy obowiązujące na Catalyst, w tym
nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne, jego obligacje mogą zostać pozbawione
autoryzacji, co skutkuje również wykluczeniem z obrotu na Catalyst, jeżeli są tam notowane.

3.2. Kierowanie obligacji do obrotu na Catalyst
Skierowanie obligacji do obrotu zorganizowanego na Catalyst następuje na wniosek emitenta
składany do Zarządu Giełdy lub BondSpot i może polegać na:
dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
oraz rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot, albo

dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
oraz wprowadzeniu jej do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez
BondSpot, albo
dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot
oraz wprowadzeniu jej do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez
Giełdę, albo
wprowadzeniu emisji do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę
oraz Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot.
Na wniosek emitenta, w uzasadnionym przypadku, obligacje mogą zostać dopuszczone na
wszystkie rynki lub tylko jeden z nich. Zatem wprowadzenie obligacji na Catalyst odbywa się
w jednym punkcie wejścia.

3.3. Wymogi dopuszczenia lub wprowadzenia na Catalyst
Obligacje, które są przedmiotem ubiegania się o skierowanie do obrotu na rynkach Catalyst
muszą być zdematerializowane. Obligacje mogą być dopuszczone lub wprowadzone 2 do
obrotu na rynkach Catalyst pod warunkiem, że:
został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny;
zbywalność obligacji nie jest ograniczona;
w stosunku do Emitenta obligacji nie toczy się postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne.
Zakres informacji zawartych w odpowiednim dokumencie informacyjnym i jego formę
określają odpowiednie przepisy prawa oraz regulaminy obowiązujące na danym rynku
Catalyst.
W przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym
przez Giełdę wartość nominalna obligacji objęta wnioskiem powinna wynosić lub stanowić
równowartość w złotych co najmniej 200.000 euro, przy czym wnioskiem winny być objęte
wszystkie obligacje tego samego rodzaju.
Dla obu rynków hurtowych prowadzonych przez BondSpot wymóg ten stanowi 5.000.000 zł.
Wystandaryzowane wnioski i wykazy załączników są określone przez przepisy właściwych
regulaminów dotyczących poszczególnych rynków, dostępne na stronie internetowej
www.gpwcatalyst.pl.
Wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest rozpatrywany w terminie 14
dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Zarząd Giełdy lub BondSpot dopuszcza obligacje
do obrotu, co de facto oznacza stwierdzenie, że emisja spełnia warunki dopuszczenia do
notowań na rynku regulowanym.
Dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę stanowi
podstawę do wprowadzenia ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez
BondSpot. Natomiast dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez BondSpot stanowi podstawę do wprowadzenia ich do Alternatywnego Systemu Obrotu
prowadzonego przez Giełdę.
W przypadku ubiegania się o wprowadzanie obligacji tylko do Alternatywnego Systemu
Obrotu, emitent składa do Giełdy lub BondSpot odpowiedni wniosek o ich wprowadzenie do
2

Obligacje, które są kierowane do notowań na rynku regulowanym podlegają najpierw dopuszczeniu, a
następnie wprowadzeniu do obrotu (uchwały jednego z organizatorów rynku), natomiast obligacje kierowane do
notowań w alternatywnym systemie obrotu są najpierw wprowadzane do obrotu a następnie jest wyznaczany
dzień pierwszego notowania.

tego systemu. Termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 10 dni roboczych od dnia złożenia
kompletnego wniosku. Wyrażenie zgody na wprowadzenie obligacji do obrotu oznacza
stwierdzenie, że emisja spełnia wymagane warunki wprowadzenia do Alternatywnego
Systemu Obrotu.
Następnie Emitent składa wniosek o wyznaczenie na wskazany dzień pierwszego notowania.
Wprowadzenie obligacji tylko do Alternatywnego Systemu Obrotu nie stanowi dopuszczenia
tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym.

3.4. Publiczny dokument informacyjny
Emitenci zamierzający wprowadzić obligacje na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę
lub BondSpot są zobowiązani do sporządzenia, zatwierdzenia w Komisji oraz udostępnienia
do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego - prospektu emisyjnego
lub memorandum informacyjnego. Wymóg ten obowiązuje również, gdy obligacje
wprowadzane na rynek regulowany były przedmiotem oferty niepublicznej.
Dokumenty te zawierają informacje o emitencie i emisji obligacji, pozwalające potencjalnym
inwestorom na ocenę ryzyka związanego z nabywaniem tych papierów wartościowych.
Zawarte w nich informacje powinny być prawdziwe, rzetelne i kompletne, istotne dla oceny
sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta, a także
podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji. Powinny
również jasno określać prawa i obowiązki związane z tymi obligacjami.
Wytyczne oraz zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w prospekcie emisyjnym i
memorandum informacyjnym zawiera rozporządzenie nr 809/2004 Komisji Europejskiej,
ustawa o ofercie publicznej oraz właściwe rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny.
Prospekt emisyjny dotyczący obligacji zawiera: podsumowanie i opis czynników ryzyka,
nazwiska osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie, dane o emisji, dane o
emitencie, dane o działalności emitenta, oceny i perspektywy rozwoju, dane o osobach
zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach, sprawozdania
finansowe, informacje dodatkowe oraz załączniki.
Sporządzenia prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna obligacji o ile emitent
sporządzi memorandum informacyjne, jeżeli oferta publiczna, w wyniku której zakładane
wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich
ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 2.500.000 euro, i wraz
z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych
takich obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą
tej kwoty. Memorandum informacyjne winno być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów w sprawie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno
odpowiadać memorandum informacyjne i poddane zatwierdzeniu przez Komisję oraz
udostępnione do publicznej wiadomości.
Komisja wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum
informacyjnego w ciągu 20 dni roboczych licząc od dnia złożenia kompletnej i prawidłowo
sporządzonej dokumentacji. W przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są przedmiotem
oferty publicznej lub są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Komisja wydaje
decyzję w ciągu 10 dni roboczych.
Jeżeli prospekt lub memorandum nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach
prawa, dokumentacja jest niekompletna lub niezbędne jest uzyskanie dodatkowych
informacji, Komisja wzywa emitenta do usunięcia nieprawidłowości. Wówczas czas na
wydanie decyzji biegnie od dnia dostarczenia prawidłowo sporządzonych i kompletnych
dokumentów.

Emitent jest zobowiązany udostępnić prospekt emisyjny do publicznej wiadomości w co
najmniej jeden z następujących sposobów:
przez publikację jego treści w co najmniej jednej gazecie ogólnopolskiej;
w postaci drukowanej, bezpłatnie, w siedzibie Catalyst, lub w siedzibie Emitenta, a
także w siedzibie i punktach obsługi klienta domu maklerskiego oferującego obligacje
oraz uczestników konsorcjum powołanego dla sprzedaży obligacji;
na swojej witrynie internetowej oraz domu maklerskiego pełniącego funkcję
Oferującego;
na witrynie internetowej Catalyst.

3.5. Dokument informacyjny dla ASO
W przypadku ubiegania się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu wystarczy sporządzenie i udostępnienie dokumentu informacyjnego, którego ramy i
zawartość zostały określone w załączniku do „Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu”.
Dokument taki nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję, Giełdę ani BondSpot.
Emitent jest odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność i kompletność wszystkich informacji
zamieszczonych w powyższym dokumencie informacyjnym. Ponadto odpowiedzialność
ponoszą inne podmioty w zakresie, w jakim uczestniczyły w sporządzaniu tych dokumentów.
Jeżeli inne instrumenty finansowe emitenta są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym
lub na w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę lub BondSpot, lub na
zagranicznym rynku regulowanym, emitent sporządza i udostępnia Notę Informacyjną,
zgodnie załącznikiem do „Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu”.

3.6. Standardy obligacji
Emitent może samodzielnie decydować o parametrach obligacji takich, jak: wartość
nominalna, zasady ustalania oprocentowania i wyliczania wartości odsetek, terminy ustalania
praw i płatności odsetek.
Giełda rekomenduje natomiast określony przez siebie standard obligacji nominowanych w
PLN oraz EUR. Ma to na celu usprawnienie procedur dopuszczeniowych, budowy tabel
odsetkowych, rozliczeń oraz ułatwienie prowadzenia analiz porównawczych poszczególnych
obligacji, w tym rentowności.
Tabela 6. Rekomendowany
nominowanych w PLN

standard

obligacji

korporacyjnych

i

samorządowych

Nazwa skrócona
Nazwa pod którą dana seria
obligacji rejestrowana jest w
systemach Catalyst nadawana
przez organizatora obrotu

ABCYYZZ
gdzie:
ABC – 3 znakowy kod emitenta
YY – 2 znakowe określenie miesiąca wykupu
ZZ- 2 znakowe określenie roku wykupu (2 ostatnie
cyfry roku)

Wartość nominalna 1 obligacji
Rodzaj obligacji
Sposób ustalania kuponu
odsetkowego

100 zł lub 1000 zł
obligacje na okaziciela
a) oprocentowanie zmienne równe sumie stopy bazowej i
marży lub

Stopa bazowa
Stopa służąca jako podstawa do
wyznaczenia oprocentowania
zmiennego

Data ustalenia stopy bazowej

Szczegółowe zasady ustalania
wartości odsetek należnych od
jednej obligacji

Data emisji (E)
Data wyemitowania obligacji
danej serii określona w
odpowiednim dokumencie
informacyjnym

b) oprocentowanie stałe
Stopa procentowa dla trzy-(WIBOR3M), sześcio(WIBOR6M), dwunasto-(WIBOR12M) miesięcznych
depozytów złotowych, o okresie odpowiadającym
okresowi odsetkowemu, publikowana na stronie WIBO
serwisu Reuters, ustalona z dokładnością do 0,01 punktu
procentowego.
Dzień przypadający na trzy dni robocze przed pierwszym
dniem okresu odsetkowego, w którym obowiązywać ma
stopa procentowa danego kuponu odsetkowego.
Odsetki wyliczane są na bazie
• actual/365
lub
• Actual/Actual
Odsetki dla jednej obligacji są obliczane z dokładnością
do 1 grosza

Powinna zostać ustalona w dowolnym dniu
przypadającym na okres od 1 do 28 dnia miesiąca
kalendarzowego, włączając w to oba wymienione dni.

Data ustalenia oprocentowania na Przypada na trzy dni robocze przed rozpoczęciem danego
dany okres odsetkowy
okresu odsetkowego.
Okres rozpoczynający się w Dacie Emisji (E) i kończący
się po upływie trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy w
Okres odsetkowy
dniu ostatniego dnia danego okresu odsetkowego (T),
Okres wyrażany jako liczba dni
oraz każdy kolejny okres zaczynający się w dacie
lub jako różnica dwóch dat, za
ostatniego dnia poprzedniego okresu (T) i kończący
który naliczane są odsetki od
odpowiednio po upływie trzech, sześciu lub dwunastu
wartości nominalnej obligacji
miesięcy.
Data pierwszego dnia pierwszego okresu
odsetkowego jest tożsama z Datą Emisji (E)
Szósty dzień roboczy przed datą wypłaty odsetek lub
Data ustalenia praw do odsetek
dniem wykupu
Przypada na ostatni dzień okresu odsetkowego (dzień T)
lub dzień wykupu (DW). Jeżeli data wypłaty odsetek
Data wypłaty odsetek (DWO)
wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata odsetek
następuje w najbliższym dniu roboczym przypadającym
po tym dniu.
Data wykupu (DW)
Powinna przypadać na ostatni dzień ostatniego okresu
Data w której zgodnie z
odsetkowego. Jeżeli data wykupu przypada w dniu
dokumentem informacyjnym
wolnym od pracy, wykup następuje w najbliższym dniu
danej serii obligacji należność
roboczym przypadającym po tym dniu.
główna jest wymagana i płatna
Marża - różnica pomiędzy oprocentowaniem obligacji a stopą bazową

Dzień roboczy - dzień, w którym Krajowy Depozyt prowadzi normalną działalność
operacyjną

3.7. Rejestracja emisji obligacji w Krajowym Depozycie
Krajowy Depozyt jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie
systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w
Polsce. Rozliczenia odbywają się pomiędzy kontami poszczególnych uczestników Krajowego
Depozytu, którymi są głównie domy maklerskie oraz banki. Salda tych kont wynikają z
łącznej liczby instrumentów finansowych, jakie są zapisane na rachunkach klientów
prowadzonych
przez
poszczególnych
uczestników
Krajowego
Depozytu.
Emisja obligacji wprowadzana do obrotu na Catalyst musi być zarejestrowana
(zdematerializowana) w Krajowym Depozycie, który nadaje jej indywidualny kod stanowiący
międzynarodowe oznaczenie identyfikujące papier wartościowy (ang. International Securities
Identifying Number, „ISIN”) oraz kod klasyfikacyjny instrumentu finansowego (ang.
Classification of Financial Instruments „CFI”).
W celu uzyskania rejestracji emitent składa do Krajowego Depozytu stosowny wniosek wraz
z
wymaganymi
załącznikami,
w
tym
list
księgowy
obligacji.
Do zadań Krajowego Depozytu należy m.in. realizacja zobowiązań emitenta wobec
obligatariuszy – wypłata odsetek i kwot
z tytułu wykupu obligacji.
W ustalonym terminie emitent przekazuje do Krajowego Depozytu kwotę należną wszystkim
obligatariuszom z tytułu odsetek lub wykupu. Odpowiednio do stanu posiadania obligacji na
kontach uczestników przypadających na dzień ustalenia praw do odsetek, Krajowy Depozyt
rozdziela otrzymaną od emitenta kwotę na rachunki uczestników. Uczestnicy Krajowego
Depozytu przekazują należne kwoty na rachunki poszczególnych klientów, odpowiednio do
liczby posiadanych przez nich obligacji w dniu ustalenia praw do odsetek. Analogiczne
operacje przeprowadzane są przy przekazywaniu należności z tytułu wykupu obligacji.
Jeśli emitent dokonuje tylko autoryzacji obligacji na Catalyst, nie jest wymagana ich
rejestracja w Krajowym Depozycie, ale konieczne jest nadanie obligacjom kodu CFI. Aby
uzyskać ww. kod, Emitent składa do Krajowego Depozytu stosowny wniosek i podpisuje
umowę, dołączając m.in. statut, informację o emitencie i uchwałę o emisji.

4. Oferta publiczna
4.1. Zadania dla emitenta
Przeprowadzenie emisji obligacji oraz wprowadzenie ich na Catalyst stanowi dla emitenta
poważne wyzwanie, szczególnie wtedy, gdy jest to jego pierwszy kontakt z Giełdą. Wymaga
to sprawnej organizacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz ewentualnej współpracy z
wyspecjalizowanymi instytucjami.
Zarząd emitenta opracowuje koncepcję emisji, która winna określać m.in. cel, wartość,
strukturę emisji, termin wykupu, sposób oprocentowania, wpływ wzrostu zadłużenia na
sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa. Należy przy tym wykonać prognozy przyszłych
przepływów finansowych, które zapewnią wywiązanie się z zobowiązań wynikających z
obligacji. Wskazane jest przeprowadzenie badań rynkowych, a także analizy sytuacji
makroekonomicznej w kraju oraz na świecie. Tylko gruntowna analiza wszystkich danych

oraz informacji pozwoli na uzyskanie poprawnej odpowiedzi w kwestii sensu i powodzenia
emisji.
Przeprowadzenie oferty publicznej i ubieganie się o dopuszczenie na rynek regulowany
Catalyst wymaga zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pełnić funkcję
Oferującego, będącego jednocześnie Agentem Emisji. W praktyce taką funkcję pełnią na
naszym rynku domy maklerskie lub banki w ramach prowadzonej działalności maklerskiej
(biura maklerskie).
Na Oferującym spoczywa obowiązek realizacji najważniejszych zadań, a także koordynacja
pracy wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie. Oferujący opracowuje prospekt
emisyjny lub memorandum informacyjne w części dotyczącej warunków prowadzenia oferty,
a ponadto koordynuje prace innych podmiotów. Do zadań Oferującego należy również
występowanie z dokumentami oraz reprezentowanie emitenta podczas kontaktów z Komisją,
Giełdą, BondSpot oraz Krajowym Depozytem. Oferujący przeprowadza zapisy na obligacje
samodzielnie lub we współpracy z utworzonym w tym celu konsorcjum podmiotów
maklerskich. W procesie przygotowania oferty uczestniczy również firma audytorska,
przeprowadzająca badania sprawozdań finansowych emitenta. Do współpracy może być
również powołana firma doradcza, kancelaria prawna, a także agencja public relations.
Publiczną ofertę może wspomóc cykl prezentacji przeznaczony dla potencjalnych
inwestorów, organizowany w różnych miejscach na terenie kraju (ang. road show). Tego
rodzaju działania niejednokrotnie skutecznie wspierały sprzedaż akcji, stąd warto je
rozważyć, szczególnie przy dużych ofertach.
W przypadku, gdy sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym jest realizowana w formule oferty
publicznej, przydział obligacji między ich nabywców może być przeprowadzony przy
pomocy systemu informatycznego Giełdy lub domu maklerskiego, pełniącego funkcję
Oferującego.

4.2. Emisja obligacji przez giełdę - krok po kroku
Proces emisji obligacji z wykorzystaniem systemu transakcyjnego Giełdy można podzielić na
trzy wzajemnie ze sobą powiązane etapy obejmujące niżej opisane czynności.
Etap I
Uchwała właściwego organu emitenta o emisji obligacji. Wskazane jest, aby
delegowała ona jak najwięcej czynności związanych z organizacją emisji do zarządu,
a ten powinien powołać odpowiedni zespół roboczy. Jeżeli emitent zamierza ubiegać
się o uzyskanie ratingu powinien niezwłocznie nawiązać kontakt z agencją ratingową.
Nawiązanie współpracy z domem lub biurem maklerskim, pełniącym funkcję
Oferującego, a także innymi podmiotami, które będą uczestniczyć w procesie
przygotowania emisji oraz wprowadzenia jej na Catalyst.
Sporządzenie sprawozdań finansowych oraz przekazanie ich do zbadania przez
biegłego rewidenta.
Przeprowadzenie analizy i studium wykonalności emisji obligacji, kompletacja
dokumentów.
Opracowanie publicznego dokumentu informacyjnego.
Złożenie publicznego dokumentu informacyjnego do Komisji celem jego
zatwierdzenia.
Zatwierdzenie publicznego dokumentu informacyjnego przez Komisję
Etap II
Podpisanie umowy z Krajowym Depozytem o rejestrację obligacji, nadanie im kodu i
uczestnictwo emitenta w Depozycie.

Podjęcie uchwały przez Zarząd Krajowego Depozytu w sprawie rejestracji obligacji,
nadaniu obligacjom kodu oraz uczestnictwo emitenta w funkcji Emitent. Rejestracja
nastąpi po dopuszczeniu/wprowadzeniu obligacji do obrotu przez Giełdę lub
BondSpot.
Podpisanie umowy z Animatorem Rynku (może być podpisana w innym terminie,
jednak nie później niż data rozpoczęcia oferty publicznej).
Podpisanie umowy z Giełdą dotyczącej przydziału obligacji przy pomocy systemu
informatycznego Giełdy.
Przekazanie do Giełdy informacji o Oferującym oraz listy domów maklerskich członków konsorcjum, jeżeli takie zostało utworzone.
Przekazanie do Giełdy upoważnienia dla pracowników Oferującego do wykonywania
czynności związanych z przydziałem obligacji.
Podanie do publicznej wiadomości ceny lub przedziału cenowego, po jakiej lub w
jakim przedziale cenowym będą przyjmowane zapisy na obligacje.
Etap III
Przekazanie przez Giełdę informacji o warunkach przyjmowania zleceń kupna
obligacji oraz o zasadach sporządzania i przekazania zleceń sprzedaży.
Przyjmowanie przez domy maklerskie uczestniczące w konsorcjum zleceń zakupu
obligacji oraz przekazywanie ich na Giełdę.
Przydział obligacji przy pomocy systemu informatycznego Giełdy, który może być
przeprowadzony wg jednego z poniższych wariantów: subskrypcja – emitent określa
wielkość oferty oraz minimalną cenę sprzedaży obligacji, a zlecenia kupna
realizowane
są
po
cenie
równej
cenie
oferty;
- american auction – realizacja zleceń następuje po cenie deklarowanej przez
kupujących, którzy składając je nie wiedzieli, jaki jej poziom zagwarantuje nabycie
oferowanych papierów.
Złożenie przez emitenta wniosku do Zarządu Giełdy lub BondSpot o dopuszczenie
obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do Alternatywnego
Systemu Obrotu.
Decyzja Zarządu Giełdy lub BondSpot w sprawie powyższego wniosku.
Rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie – dematerializacja.
Złożenie przez emitenta wniosku do Zarządu Giełdy lub BondSpot o wprowadzenie
obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub o wyznaczenie pierwszego dnia
notowania w Alternatywnego Systemu Obrotu.
Pierwsze notowanie obligacji.
Czas niezbędny na realizację całego procesu zależy od wielu czynników, w praktyce trwa 2-3
miesiące. Najwięcej czasu zajmuje I etap, ze względu na pracochłonność niektórych
czynności, głównie analizy, audyt i opracowanie dokumentu informacyjnego. Czas trwania
tego etapu może się również wydłużyć ze względu na postępowanie przed Komisją związane
z zatwierdzeniem tego dokumentu.
W II etapie większość działań wymaga mniejszych nakładów pracy i stanowią one w
większości czynności formalne. Przy sprawnej organizacji od dnia złożenia wniosku do
przydziału obligacji przez Giełdę potrzeba 3-4 tygodni.
Oferta publiczna emisji obligacji z przydziałem dokonanym przez Giełdę – schemat
uproszczony

Zalety emisji obligacji z przydziałem na Giełdzie
Przeprowadzenie oferty publicznej obligacji przy pomocy systemu giełdowego jest z wielu
względów korzystne dla emitenta, ponieważ:
uczestnicy konsorcjum domów maklerskich przyjmujący zapisy na obligacje,
przekazują zlecenia kupna obligacji bezpośrednio na Giełdę. Usprawnia to
organizacyjnie proces sprzedaży oraz zapewnia dostęp do oferty szerokiemu kręgowi
inwestorów będących klientami tych instytucji;
inwestorzy mają komfortowe warunki złożenia zapisów na obligacje w domu
maklerskim, w którym posiadają rachunek inwestycyjny, osobiście, przez telefon lub
Internet;
procesem sprzedaży (przydziału) obligacji kieruje Giełda, która podejmuje czynności
mające na celu zapewnienie pełnej transparentności i profesjonalizmu obsługi,
koordynując działania wszystkich uczestniczących w tym procesie podmiotów;
sprzedaż obligacji jest realizowana poprzez sporządzenie przez członków konsorcjum
zleceń kupna w standardowej strukturze zleceń maklerskich, która stosowana jest w
obrocie giełdowym na podstawie zapisów przyjętych od inwestorów, a następnie
przekazanie tych zleceń do systemu informatycznego Giełdy;

system giełdowy umożliwia zastosowanie optymalnego algorytmu dystrybucji
obligacji wśród inwestorów składających zlecenia kupna. Emitent może kłaść nacisk
na maksymalizację liczby sprzedanych obligacji lub uzyskanie najlepszej ceny
jednostkowej. Pozwala to emitentowi decydować o procesie sprzedaży w celu
osiągnięcia jak najwyższych wpływów z emisji;
Emitent i Oferujący przed dokonaniem ostatecznego przydziału mają pełny wgląd we
wszystkie przekazane na Giełdę zlecenia kupna;
bezpieczne, poprawne i szybkie rozliczenie sprzedaży obligacji przez Krajowy
Depozyt – jeszcze w dniu przydziału, co zapewnia szybki wpływ środków z emisji na
konto emitenta;
Sprawdzone procedury i wysokie standardy współpracy pomiędzy Giełdą i Krajowym
Depozytem gwarantują całkowite bezpieczeństwo i poprawność rozliczenia emisji.

4.3. Przydział obligacji przez dom maklerski
Przydział obligacji może być przeprowadzony przez dom maklerski pełniący funkcję
Oferującego według algorytmu opracowanego i zaakceptowanego przez emitenta. Po
dokonaniu przydziału, emitent składa na Giełdę wniosek o dopuszczenie do obrotu na
Catalyst.
Oferta publiczna emisji obligacji z przydziałem dokonanym przez dom maklerski – schemat
uproszczony

4.4. Wprowadzanie do Alternatywnego Systemu Obrotu
W przypadku wprowadzania obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent może
być wspomagany w całym procesie przez Autoryzowanego Doradcę.
Funkcję Autoryzowanego Doradcy mogą pełnić następujące podmioty: firmy inwestycyjne
(domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską), firmy doradztwa finansowego,
firmy audytorskie, czy kancelarie prawne, spełniające określone wymogi i wpisane na Listę
Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez Giełdę. Podstawowym zadaniem
Autoryzowanego Doradcy jest przygotowanie spółki oraz załatwienie formalności
niezbędnych dla doprowadzenia jej do debiutu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz
merytoryczne wspomaganie jej przez określony czas po wprowadzeniu do notowań. Do zadań
Autoryzowanego Doradcy należą:
badanie, czy dokument informacyjny przygotowany w związku z ubieganiem się o
wprowadzenie obligacji do obrotu został sporządzony zgodnie z wymogami
„Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu”;
badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych
emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu;
współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz
bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego
instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu przez okres co
najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania; Po wprowadzeniu obligacji do
obrotu emitent może być zwolniony przez organizatora Alternatywnego Systemu
Obrotu z obowiązku współpracy z Autoryzowanym Doradcą. Warunkiem uzyskania
takiej zgody jest posiadanie przez Emitenta odpowiedniego doświadczenia i obycie na
rynku kapitałowym;
wykonywanie innych zadań oraz współpraca z organizatorami Alternatywnego
Systemu Obrotu.
W ramach realizowanych zadań Autoryzowany Doradca prowadzi analizy sytuacji finansowej
i prawnej emitenta, dokonuje weryfikacji danych i wyceny spółki, sporządza dokument
informacyjny oraz go zatwierdza. Autoryzowany Doradca reprezentuje emitenta przy
załatwianiu formalności przed Giełdą, BondSpot oraz Krajowym Depozytem.
Powoływanie Autoryzowanego Doradcy nie jest jednak obligatoryjne, jednak warto rozważyć
takie rozwiązanie.

5. Obowiązki informacyjne emitentów obligacji
5.1. Waga informacji na rynku zorganizowanym
Każde przedsiębiorstwo jest niczym żywy organizm, którego kondycja podlega ciągłym
zmianom. Już po kilku miesiącach, a nawet tygodniach, od udostępnienia dokumentu
informacyjnego, np. prospektu emisyjnego sytuacja emitenta może ulec zmianie, mającej
istotny wpływ na poziom ryzyka inwestycyjnego. Stąd prawo nakłada na podmioty, których
instrumenty finansowe są notowane na rynku zorganizowanym obowiązek przekazywania
obecnym oraz potencjalnym inwestorom wszelkich informacji o sytuacji ekonomicznej spółki
oraz o wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na ryzyko inwestycyjne.
Zgodnie z ustawą o obligacjach, emitent jest zobowiązany do udostępniania rocznych
sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta w okresie od dokonania emisji do
czasu całkowitego wykupu obligacji.
W przypadku emitentów, których obligacje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu zakres, formę, miejsce i częstotliwość

przekazywania informacji regulują przepisy dotyczące tego rynku. W tym przypadku zakres
informacji jest szerszy.
Informacje przekazywane do wiadomości publicznej powinny być prawdziwe, rzetelne i
kompletne, bowiem w oparciu o nie inwestorzy podejmują decyzje o zakupie lub sprzedaży
papierów wartościowych. Raporty powinny być sporządzone w taki sposób, aby umożliwiały
ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową oraz
finansową emitenta. Sprawozdania finansowe powinny zawierać dane porównywalne za
wcześniejsze okresy sprawozdawcze.
Emitenci dłużnych instrumentów finansowych wprowadzonych na Catalyst są zobowiązani
do przekazywania informacji w postaci raportów bieżących i okresowych. Niezwłocznie po
otrzymaniu od emitenta, raporty są publikowane na stronie internetowej Catalyst.
W postaci raportu bieżącego przekazywane są informacje o wszelkich okolicznościach lub
zdarzeniach w przedsiębiorstwie, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą,
majątkową lub finansową Emitenta, w szczególności oddziałujące na jego zdolność do
wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji. W
szczególności do zdarzeń wymagających niezwłocznego poinformowania obligatariuszy
należą m.in.: zawarcie ważnej umowy, nabycie lub utrata aktywów znacznej wartości,
wszczęcie postępowania sądowego wobec emitenta, niedojście emisji papierów
wartościowych do skutku, zmiana we władzach spółki. W raportach bieżących emitent
przekazuje również inne informacje, np.: dotyczące zwołania zgromadzenia akcjonariuszy lub
udziałowców, czy terminarz przekazywania raportów okresowych. Szczegółowy zakres
informacji wymagających raportowania określają przepisy prawa oraz regulaminy Catalyst.

5.2. Informacje emitentów
W zależności od rodzaju uczestnictwa oraz rynku notowań, na Catalyst obowiązują odrębne
postanowienia dotyczące sporządzania i przekazywania informacji bieżących i okresowych.
1. Emitenci obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących
przedmiotem ubiegania się do tego obrotu są obowiązani do przekazywania informacji
bieżących i okresowych, zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na rynku
regulowanym (Regulamin Giełdy oraz właściwe rozporządzanie o obowiązkach
informacyjnych, do którego odsyła ww. Regulamin).
2. Emitenci obligacji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub będących
przedmiotem ubiegania się do tego obrotu, i których inne instrumenty finansowe nie są
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu na
NewConnect są zobowiązani do przekazywania informacji bieżących oraz informacji
okresowych zgodnie z właściwymi przepisami Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu załącznik nr 4 (lub załącznik nr 3 Regulaminu ASO prowadzonego przez
BondSpot S.A.)
Informacje okresowe są przekazywane w formie: raportów rocznych oraz raportów
półrocznych obejmujących tylko pierwsze 6 miesięcy roku obrotowego. Sprawozdanie
finansowe zawarte w raporcie rocznym podlega obowiązkowi badania przez biegłego
rewidenta, nie ma natomiast obowiązku badania, ani przeglądu przez biegłego rewidenta
sprawozdań finansowych zawartych w raportach półrocznych.
3. Emitenci obligacji korporacyjnych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu
lub będących przedmiotem ubiegania się do tego obrotu:
a) których inne instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym lub są przedmiotem ubiegania się do tego obrotu, obowiązani są
wyłącznie do przekazywania informacji bieżących i okresowych, zgodnie z
właściwymi przepisami obowiązującymi na rynku regulowanym (Regulamin

Giełdy oraz właściwe rozporządzanie o obowiązkach informacyjnych, do którego
odsyła ww. Regulamin).
b) których inne instrumenty finansowe są wprowadzone do alternatywnego systemu
obrotu na rynku NewConnect lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie
do tego obrotu, obowiązani są wyłącznie do przekazywania informacji bieżących i
okresowych, zgodnie z właściwymi przepisami Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu – załącznik nr 3.
c) których inne instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
oraz są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect lub są
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do tego obrotu, obowiązani są wyłącznie do
przekazywania informacji bieżących i okresowych zgodnie z właściwymi przepisami
obowiązującymi na rynku regulowanym (Regulamin Giełdy oraz właściwe

rozporządzanie o obowiązkach informacyjnych, do którego odsyła ww.
Regulamin).
4. Emitenci obligacji, które uzyskały autoryzację Catalyst przekazują informacje bieżące i
okresowe w postaci raportów bieżących i rocznych zgodnie z właściwymi przepisami
„Zasad Działania Catalyst”. Obowiązek przekazywania raportów powstaje począwszy od
dnia roboczego następującego po dniu uzyskania autoryzacji.
Emitent będący jednostką dominującą jest zobowiązany do przekazywania ponadto raportów
okresowych w formie skonsolidowanych raportów rocznych i skonsolidowanych raportów
półrocznych.

5.3. Systemy przekazywania informacji
Jeżeli obligacje są dopuszczone do obrotu regulowanego emitent przekazuje informacje
bieżące i okresowe do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI),
administrowanego przez Komisję. W przypadku obligacji podlegających autoryzacji lub
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, raporty są przekazywane do
Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administrowanej przez Giełdę.
Wypełnianie formularzy elektronicznych oraz wysyłanie raportów bieżących oraz raportów
okresowych realizowane jest poprzez sieć internetową.
Aby uzyskać dostęp do systemu, Emitent składa wniosek do Komisji – w przypadku systemu
ESPI lub do Zarządu Giełdy – w przypadku EBI. Po uzyskaniu dostępu, Emitent jest
obowiązany do przekazania do publicznej wiadomości pierwszego raportu bieżącego
informującego o tym fakcie.
Instrukcje instalacji i konfiguracji oprogramowania niezbędnego do działania aplikacji
systemu znajdują się na stronach internetowych Komisji i Giełdy. Czynności emitenta
związane z przekazywaniem raportów i korzystaniem z ESPI oraz EBI mogą wykonywać
wyłącznie osoby do tego upoważnione.

5.4. Obowiązki informacyjne w praktyce
Chociaż wiele informacji bieżących, podlegających obowiązkowi raportowania, jest
enumeratywnie wymienionych w regulacjach prawnych oraz regulaminach Giełdy oraz
BondSpot, w niektórych przypadkach emitent musi sam ocenić istotność każdego zdarzenia i
jego wpływ na notowania obligacji.
Emitent jest zobowiązany przekazać w formie raportu bieżącego, w terminie do końca
pierwszego miesiąca roku obrotowego, jeżeli pokrywa się on z rokiem kalendarzowym – do
końca stycznia - informację o planowanych datach przekazywania raportów okresowych w
danym roku. Wskazane daty przekazania raportów muszą być bezwzględnie dotrzymywane –
raport okresowy powinien być opublikowany tylko i wyłącznie we wskazanym dniu. Dzięki

temu, wszyscy uczestnicy rynku mają takie same szanse na dotarcie do informacji w tym
samym czasie. O ewentualnej zmianie terminu przekazania raportu okresowego emitent
powiadamia w raporcie bieżącym.
Aby właściwie wywiązywać się z obowiązków informacyjnych, emitent powinien wyznaczyć
pracowników odpowiedzialnych za ich realizację - takich, którzy posiadają odpowiedni zasób
wiedzy i doświadczenie w zakresie funkcjonowania i standardów rynku Catalyst, jak również
całego rynku kapitałowego. Prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej jest nie tylko
obowiązkiem wobec obligatariuszy, lecz również działaniem pozwalającym na zwiększenie
wiarygodności emitenta w oczach wszystkich uczestników rynku, co ma przełożenie na
łatwość w pozyskiwaniu kapitału w przyszłości. Należy dodać, że za nieprzestrzeganie
regulacji dotyczących przekazywania informacji grożą emitentowi sankcje określone w
regulacjach Giełdy oraz BondSpot, łącznie z wykluczeniem obligacji z obrotu. Na emitencie
oraz osobach odpowiedzialnych za politykę informacyjną spoczywa również
odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna.

6. Korzyści z obecności na Catalyst
Catalyst, jako istotny element w strukturze polskiego rynku instrumentów dłużnych, daje
emitentom wiele korzyści i możliwości pozyskania kapitału dłużnego. Dzięki niemu wiele
przedsiębiorstw może sięgnąć po ogromne zasoby rynku kapitałowego, dywersyfikując w ten
sposób źródła finansowania. Podstawowe korzyści dla emitenta ujęto w poniższych punktach.
Dostęp do kapitału
Rynek zorganizowany Catalyst, gdzie dokonuje się obrotu dłużnymi instrumentami
finansowymi, pełni funkcję akumulacyjną i alokacyjną, co oznacza, że istnieją na nim
warunki dla transferu kapitału z rozproszonych miejsc, gdzie jest jego nadwyżka, tam gdzie
jest potrzebny. Pozyskując środki pieniężne znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych lub
podmiotów instytucjonalnych, emitent może zaspokoić swoje niejednokrotnie duże potrzeby
finansowe. Nawet niewielkie kwoty pozyskiwane od wielu osób mogą składać się na duże
sumy, pozwalające finansować duże projekty. Emisje publiczne przeprowadzane za
pośrednictwem Catalyst mają szansę na zainteresowanie wielu inwestorów, co pozwala na
zebranie w krótkim czasie sporych kapitałów.
Bezpieczeństwo i płynność
Zorganizowany obrót obligacjami na Catalyst, dający płynność inwestycji, zapewniający
przejrzystość sytuacji Emitenta, bezpieczeństwo rozliczeń transakcji gwarantowane przez
Krajowy Depozyt, może zachęcić do nabywania obligacji inwestorów, którzy dotychczas nie
byli zainteresowani takimi papierami. Mając świadomość, że mogą zamknąć inwestycję w
dowolnym czasie, będą bardziej skłonni zainteresować się ofertą.
Jedno miejsce dostępu
Bez względu na liczbę rynków, na które emitent zamierza wprowadzić obligacje – procedura
jest jedna. Przekłada się to na krótszy czas i mniejsze koszty przygotowania i wprowadzenia
emisji do notowań. Dzięki temu emitent może wprowadzić obligacje na dwa rynki
zorganizowane bez nadmiernego obciążenia finansowego.
Korzyści z płynności
W związku z tym, że obligacje są notowane na zorganizowanym i przejrzystym rynku,
inwestorzy są skłonni zaakceptować niższą premię za płynność. W efekcie, emitent może
uplasować z powodzeniem emisję obligacji o niższym oprocentowaniu, niż w sytuacji, gdyby
nie były one notowane na żadnym rynku zorganizowanym. Ma to przełożenie na obniżenie
kosztów pozyskania kapitału.
Budowanie wiarygodności

Podstawową zasadą rynku publicznego jest przejrzystość i równy dostęp inwestorów do
informacji. Emitent, który wprowadził obligacje na Catalyst, realizując poprawnie obowiązki
informacyjne, buduje swoją wiarygodność na rynku finansowym. O ile inwestorzy mogą mieć
obawy przed inwestowaniem w obligacje nienotowane na żadnym rynku zorganizowanym, to
w przypadku obligacji wprowadzonych na Catalyst mają zapewniony niezbędny poziom
wiedzy o emitencie i jego sytuacji finansowej.
Tworzenie szans na przyszłość
Potwierdzona podczas obecności na rynku Catalyst wiarygodność emitenta, obecność w
mediach, czy bezpośrednie kontakty z inwestorami zwiększają szansę na pozyskanie kapitału
dłużnego w przyszłości, również na korzystniejszych warunkach. Łatwiej jest takiemu
podmiotowi przeprowadzić również emisję akcji i wprowadzić je do notowań giełdowych.
Ponadto spółki, których walory są notowane na rynku publicznym, ze względu na
przejrzystość finansową stanowią wiarygodną grupę klientów dla sektora bankowego. Banki
mają stały dostęp do publicznych informacji o sytuacji tych podmiotów, co ułatwia im
określenie ich zdolności kredytowej. Stąd emitenci obligacji notowanych na Catalyst mogą
łatwiej i szybciej otrzymać kredyt bankowy, niejednokrotnie na korzystniejszych warunkach
niż inni klienci banku.
Promocja
Spółka, której papiery wartościowe są notowane na Catalyst posiada stałą, bezpłatną
promocję, bowiem jej nazwa pojawia się codziennie w publikatorach giełdowych i mediach
biznesowych przy okazji podawania wyników notowań, jak również raportów bieżących i
okresowych. Emitent ma szansę zaprezentować się również podczas konferencji, prezentacji,
spotkań z inwestorami, dziennikarzami, analitykami i przedstawicielami świata biznesu.
Obecność na którymkolwiek z rynków Catalyst stanowi zatem okazję dla emitenta do
zaprezentowania się jako przedsiębiorstwo otwarte, nowoczesne, wykorzystujące rynek
publiczny dla finansowania działalności, oraz pomaga w dobrym pozycjonowaniu jego marki
na rynku.

7. Koszt wprowadzenia obligacji na Catalyst
Wprowadzenie obligacji do systemu Catalyst wiąże się z wnoszeniem opłat na rzecz Giełdy,
BondSpot oraz Krajowego Depozytu.
W przypadku autoryzacji emisji, jeżeli obligacje nie będą zdematerializowane, emitent ponosi
następujące koszty na rzecz Krajowego Depozytu:
•
jednorazową opłatę za nadanie kodów ISIN oraz CFI;
•
roczną opłatę za utrzymywanie tych kodów.
Uzyskanie autoryzacji dla danej emisji obligacji podlega jednorazowej opłacie na rzecz
Giełdy.
Wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego
w ramach Catalyst wiąże się z opłatami na rzecz Giełdy i BondSpot:
•
jednorazowej, za wprowadzenie obligacji do obrotu zależnej od wartości
nominalnej danej emisji;
•
rocznej, za notowania.
Krajowy Depozyt pobiera natomiast:
•
jednorazową opłatę z tytułu rejestracji od każdej serii;
•
roczną opłatę za uczestnictwo;
•
opłaty z tytułu obsługi wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji.
Opłaty różnią się w zależności od tego, czy emitent ubiega się o dopuszczenie obligacji na
rynek regulowany, czy o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu. Koszty tego

drugiego są nieznacznie niższe niż koszty na rynku regulowanym. Jeżeli obligacje
wprowadzane są równocześnie na rynek detaliczny prowadzony przez Giełdę oraz rynek
hurtowy prowadzony przez BondSpot, wówczas opłaty za wprowadzenie do obrotu na
każdym z nich są obniżane o 50%. Szczegółowe informacje o kosztach zawierają stosowne
regulaminy.
W związku z tym, że niektóre opłaty zależą od liczby serii, wskazane jest ,aby emitent nie
dzielił emisji na wiele serii. Należy mieć na względzie, że na jednostkowy koszt emisji
obligacji ma wpływ jej wielkość. Pewne koszty są stałe, lub mało elastyczne, stąd przy małej
emisji ich udział może stanowić znaczącą część w kosztach całkowitych przeliczonych na
jedną obligację.
Koszty emisji oraz wprowadzenia obligacji do systemu Catalyst mogą również obejmować
wynagrodzenia dla podmiotów zaangażowanych przez Emitenta w proces przygotowania
emisji obligacji.

