
 
Warsaw 10358456.2 

WYKAZ UNIEWAŻNIONYCH DOKUMENTÓW OBLIGACJI 

ANDERSEN STEEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, przy ulicy 

Metalowej 6B, 99-300 Kutno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla ŁodziŚródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

457443, z kapitałem zakładowym 5.000 złotych, NIP: 7752645016 („Spółka”) w związku z:  

I. Obligacjami Serii A 

 

1) zmianą warunków emisji Obligacji Serii A na podstawie Aneksu nr 2  

z 27 maja 2019 r. zawartego pomiędzy Spółką a jedynym obligatariuszem tychże 

obligacji, t.j. DLG Finance A/S (“Obligatariusz”), która to miała wpływ na treść odcinka 

zbiorowego obligacji Serii A wystawionego 23 stycznia 2018 r.,  

2) podjęciem przez Zarząd Spółki 27 maja 2019 r. uchwały o unieważnieniu odcinka 

zbiorowego Obligacji Serii A wystawionego 23 stycznia 2018 r., oraz  

3) wystawieniem nowego odcinka zbiorowego Obligacji Serii A Obligatariuszowi  

27 maja 2019 r.,  

niniejszym przedstawia na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, ze zm., 

wykaz unieważnionych dokumentów obligacji:  

1) odcinek zbiorowy Obligacji Serii A wystawiony 23 stycznia 2018 r. obejmujący dwie 

obligacje imienne, o wartości nominalnej 2.115.055,50 euro każda, o numerach kolejno 

od 01 do 02, wystawiony przez Spółkę na rzecz Obligatariusza. 

 

II. Obligacjami Serii C 

 

1) zmianą warunków emisji Obligacji Serii C na podstawie Aneksu nr 1  

z 27 maja 2019 r. zawartego pomiędzy Spółką a jedynym obligatariuszem tychże 

obligacji, t.j. DLG Finance A/S (“Obligatariusz”), która to miała wpływ na treść odcinka 

zbiorowego obligacji Serii C wystawionego 6 kwietnia 2018 r.,  

2) podjęciem przez Zarząd Spółki 27 maja 2019 r. uchwały o unieważnieniu odcinka 

zbiorowego Obligacji Serii C wystawionego 6 kwietnia 2018 r., oraz  

3) wystawieniem nowego odcinka zbiorowego Obligacji Serii C Obligatariuszowi  

27 maja 2019 r.,  

niniejszym przedstawia na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, ze zm., 

wykaz unieważnionych dokumentów obligacji:  

1) odcinek zbiorowy Obligacji Serii C wystawiony 6 kwietnia 2018 r. obejmujący dwie 

obligacje imienne, o wartości nominalnej 2.500.000,00 złotych każda, o numerach 

kolejno od 01 do 02, wystawiony przez Spółkę na rzecz Obligatariusza. 

 


