
Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na 
Catalyst obligacji na okaziciela serii „C” 
 
Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne 
 
Zarząd MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), niniejszym 
informuje, iż w dniu 20 października 2017 roku, Zarząd BondSpot Spółka Akcyjna, podjął uchwałę 
numer 229/17 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji 
na okaziciela serii C spółki MCI MANAGEMENT SP. Z O.O., o następującej treści: 
 
„§ 1 
Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. 
postanawia: 
1) wyznaczyć dzień 30 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym 

systemie obrotu na Catalyst 19.333 (dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) obligacji 
na okaziciela serii C spółki MCI MANAGEMENT Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 
19.333.000 zł (dziewiętnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych) 
i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMCMNG00020;  

2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1: 
a) dzień ostatniego notowania – 12 sierpnia 2020 r., 
b) jednostkę obrotu – 1 szt., 
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt., 
d) symbol – MCM0820. 

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 
Zarząd  Spółki,  niniejszym  informuje,  iż  w  dniu  20  października 2017  roku, Zarząd Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, podjął uchwałę numer 1252/2017 w 
sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 
C spółki MCI MANAGEMENT SP. Z O.O., o następującej treści:  
 
„§ 1 
Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika 
Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 
1) określić dzień 30 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym 
systemie obrotu na Catalyst 19.333 (dziewiętnastu tysięcy trzystu trzydziestu trzech) obligacji na 
okaziciela serii C spółki MCI MANAGEMENT SP. Z O.O., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden 
tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem 
„PLMCMNG00020”; 
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 
„MCM0820”. 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 
Powyższe uchwały pozostają w związku z wyemitowaniem przez Spółkę w dniu 23 sierpnia 2017 
roku, 19.333 (dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) sztuk obligacji na okaziciela serii „C” 
o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 
nominalnej 19.333.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące 
złotych).  
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