
 
 

KOMUNIKAT PRASOWY 

 

Warimpex spłacił obligacje zamienne, a także przedłużył termin 

ich wykupu 

 

Wiedeń, 6 listopada 2015 – Warimpex wykupił przedterminowo obligacje zamienne o łącznej wartości  

23,5 mln złotych (ok. 5,5 mln EUR), których termin wykupu przypadał w marcu 2016 r. i październiku 2016 r. 

Jednocześnie spółka przedłużyła aktualne obligacje o wartości 19,5 mln złotych (ok. 4,6 mln EUR) na nowych 

warunkach o kolejne 3 lata. 

 

Aktualne warunki obligacji zamiennych wyemitowanych w dniu 28 marca 2013 z datą wykupu 31 marca 2016 

prezentują się następująco:  

• Wartość nominalna: 19,5 mln złotych (ok. 4,6 mln EUR) 

• Oprocentowanie:   2,5 % p.a., z wypłatą w okresach półrocznych 

• Termin wykupu:   3 listopada 2018 r. 

• Premia konwersyjna:  5,94 PLN (ok. 1,40 EUR) 

 

Premia konwersyjna została ustalona w wysokości 5,94 PLN (ok. 1,40 EUR). Z obligacjami zamiennymi 

związane jest więc prawo zamiany lub poboru maks. 3 282 828 sztuk akcji zwykłych na okaziciela.  

 

Nowa emisja obligacji zamiennej ani oferta publiczna nie miały miejsca.  

 

 

 

WarimpexFinanz- undBeteiligungs AG   

WarimpexFinanz- undBeteiligungs AG to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach 

w Wiedniu i w Warszawie (WXF). Jako jeden z największych inwestorów na rynku hotelarskim w Europie Środkowej i 

Wschodniej Warimpex jest obecnie właścicielem, współwłaścicielem lub podmiotem prowadzącym 17 hoteli biznesowych 

i luksusowych o łącznej liczbie ok. 4 600 pokoi oraz czterech budynków komercyjnych i biurowych o łącznej powierzchni 

użytkowej ok. 26 000 m². W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o 

łącznej wartości ponad 1 mld Euro. Jednoznaczna koncentracja na jakości i długotrwałości stwarza Warimpexowi duży 

potencjał wzrostu także na przyszłość. 

Spółka działa w 7 krajach europejskich. Do najbardziej spektakularnych hoteli, których Warimpex jest właścicielem, 

współwłaścicielem lub podmiotem prowadzącym, należą: hotel andel’s w Łodzi, hotele marki angelo w Pradze, Pilźnie i 

Katowicach, hotel lotniskowy angeloAirporthotel w Bukareszcie, hotel Kempinski w Wiedniu, hotel CrownePlaza na 

terenie AIRPORTCITY St. Petersburg oraz hotel InterContinental w Warszawie.  
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