
KOMUNIKAT ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ OBLIGACJI SERII B 

 

MWW Trustees sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniąca funkcję administratora zabezpieczeń 
obligacji serii B (dalej „Administrator Zabezpieczeń”) informuje, iż zgodnie z opublikowanymi 
informacjami Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej „Emitent”) zawartych w raportach 
bieżących nr 24/2022 i 25/2022 z dnia 14 października 2022 r. oraz raporcie 26/2022 z dnia 15 
października 2022 r.: 

1) Emitent nie zrealizował zobowiązań wynikających z Warunków Emisji Obligacji w zakresie 
częściowego wykupu Obligacji przypadającego na dzień 14 października 2022 r. oraz płatności 
Odsetek od Obligacji; 

2) Emitent złożył wniosek o wszczęcie wobec niego postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem  
o ogłoszenie upadłości na wypadek oddalenia wniosku o wszczęcie postępowania sanacyjnego 
(obydwa wnioski na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu nie zostały rozpoznane); 

Mając na uwadze powyższe, Administrator Zabezpieczenia informuje iż zaistniały ustawowe oraz 
umowne (wynikające z Warunków Emisji Obligacji) podstawy do złożenia przez obligatariuszy żądań 
natychmiastowego wykupu Obligacji znajdujących się w ich posiadaniu. 

Przedmiotowe żądania należy złożyć (złożyć na biurze podawczym w siedzibie Emitenta lub przesłać 
listem poleconym), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. Złożenie 
powyższych żądań umożliwi Administratorowi Zabezpieczeń podjęcie niezwłocznych działań prawnych  
z ustanowionych przedmiotów zabezpieczenia obligacji.  

W tym miejscu Administrator Zabezpieczeń informuje, iż w ślad za komunikatami Emitenta podjął już 
odpowiednie działania przygotowawcze, mające przede wszystkim na celu ustalenie aktualnej wartości 
ustanowionych zabezpieczeń w zakresie, jakim jest to niezbędne do ich przejęcia oraz następnie, 
zaspokojenia obligatariuszy.  

Administrator wzywa jednocześnie wszystkich obligatariuszy serii B do kontaktu, celem ustalenia 
praw przysługujących z obligacji oraz aktualnej wysokości roszczeń. Zgłoszenia należy przesyłać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@mwwlaw.pl, listem poleconym na adres 
MWW Trustees sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa (z dopiskiem „Obligacje serii B EuCO”)  
lub bezpośrednio w siedzibie Administratora Zabezpieczeń pod wskazanym adresem.     

 

Załączniki: 

- wzór żądania natychmiastowego wykupu  

 

 

 

 

 

 

 



_____________, ___ 2022 r. 

   Miejsce i data 

 

_____________ 

Imię i Nazwisko / Nazwa  

_____________ 

Adres 

_____________ 

Numer PESEL / KRS  

 

Europejskie Odszkodowań S.A. 

ul. Św. M. Kolbe 18 

59-220 Legnica 

 

ŻĄDANIE NATYCHMIASTOWEGO WYKUPU OBLIGACJI SERII B 

 

Niniejszym w związku z wystąpieniem podstawy żądania natychmiastowego wykupu obligacji 
serii B wyemitowanych przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A., tj. brakiem realizacji 
częściowego wykupu Obligacji przypadającego na dzień 14 października 2022 r. oraz 
płatności Odsetek od Obligacji, w imieniu __________ (własnym lub nazwa podmiotu)1  

składam żądanie przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii B zapisanych  
w ewidencji prowadzonej przez _________  

Należne kwoty, wynikające z posiadanych obligacji serii B należy przekazać na rachunek 
bankowy prowadzony przez ____________ o numerze _____________________________ 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania.  

 

W imieniu Obligatariusza / Obligatariusz2: 

 

_______________ 

  

 
1 2 Niepotrzebne skreślić 
 


