
 

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 36/2017  z dnia 14 kwietnia 2017 roku  

Treść uchwały podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy Serii U „Work Service” S.A. z 

dnia 14 kwietnia 2017 r. 

 

Uchwała Nr 1 

Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii U 

Spółki pod firmą „WORK SERVICE” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 14 kwietnia 2017 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii U wybiera Konrada Zawistowskiego na 

Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 kwietnia 2017 roku. 

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii U nie sprzeciwia się wybrania na Przewodniczącego 

Zgromadzenia osoby nie będącej obligatariuszem Obligacji serii U. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy Serii U „WORK 

SERVICE” S.A. ogłosił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. 

 

Uchwała Nr 2 

Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii U 

Spółki pod firmą „WORK SERVICE” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 14 kwietnia 2017 roku 

1. Terminy zdefiniowane w warunkach emisji obligacji serii U wyemitowanych przez 
„Work Service” S.A. (Emitent) w dniu 3 października 2016 r. (Obligacje) zachowują 
swoje znaczenie w niniejszej Uchwale, o ile nie wskazano inaczej. 

1.1 Zgromadzenie posiadaczy Obligacji (Zgromadzenie Obligatariuszy) wyraża zgodę na 
zmianę warunków emisji Obligacji w ten sposób, że brzmienie par. 10.1 wskazane 
poniżej:  

10.1 Jeżeli w Suplemencie Emisyjnym wskazano taką możliwość, Emitent może wykupić 
wszystkie lub część obligacji przed Dniem Wykupu. Emitent zawiadomi obligatariuszy 
o wcześniejszym wykupie obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 15 Dni Roboczych 
przed datą wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi w Dniach 
Płatności Odsetek wskazanych w Suplemencie Emisyjnym. 

przyjmie brzmienie wskazane poniżej: 

10.1. Jeżeli w Suplemencie Emisyjnym wskazano taką możliwość, Emitent może wykupić 
wszystkie obligacje przed Dniem Wykupu. Emitent zawiadomi obligatariuszy o 
wcześniejszym wykupie obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 11 Dni Roboczych 
przed datą wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi w dniu 
wskazanym w zawiadomieniu o wcześniejszym wykupie obligacji. 



1.2 Zgromadzenie Obligatariuszy wyraża zgodę na zmianę punktu 15 Załącznika 1 
(Suplement Emisyjny) warunków emisji Obligacji w ten sposób, że brzmienie punktu 15 
wskazane poniżej: 

15. Wcześniejszy wykup obligacji przez Emitenta  Nie dotyczy 

przyjmie brzmienie wskazane poniżej: 

15. Wcześniejszy wykup obligacji przez Emitenta  Dotyczy 

Premia: Premia za wykup jednej obligacji 
wynosi 0,75 procent wartości 
nominalnej jednej obligacji 

2. Zmiana warunków emisji Obligacji, o której mowa w punkcie 1.1 oraz 1.2 powyżej 
wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Emitenta pod adresem 
http://www.workservice.com oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę 
warunków emisji Obligacji, zgodnie z art. 67 Ustawy o Obligacjach. 

3. Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy Serii U „WORK 
SERVICE” S.A. ogłosił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. 

http://www.workservice.com/

