
Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r.  

 

 

Zarząd „Legimi” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy 

ul. Obornickiej 330, 60-689 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000321842, z kapitałem zakładowym 

27.850 złotych oraz numerem NIP 7781460897, REGON: 301031192, niniejszym na 

podstawie punktu 17.3.8. Warunków Emisji 24-Miesięcznych Odsetkowych Obligacji na 

Okaziciela Serii B informuje o tym, że: 

 

1) w I i II Okresie Amortyzacji to jest w okresie od dnia 12 października 2015 roku do dnia 

4 kwietnia 2016 r. klienci Spółki z tytułu Umów zawartych z użytkownikami serwisu 

Legimi dzięki środkom pozyskanym z emisji, na podstawie której użytkownik uzyskał 

dostęp do treści ebooków udostępnionych przez Spółkę w zamian za comiesięczną 

opłatę, wpłacili do spółki łącznie 216.510,59 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy, 

pięćset dziesięć złotych 59/100).  

 

2) W związku z tym, że wysokość wpłaconych środków z Abonamentu przekracza kwotę 

150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł) „Legimi” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, na podstawie punktu 17.3.5. Warunków Emisji 24-Miesięcznych 

Odsetkowych Obligacji na Okaziciela Serii B przystąpi do realizacji Częściowego 

Wykupu Obligacji Serii B. 

 

3) Na cel Częściowego Wykupu Obligacji Serii B o którym mowa w pkt 2 powyżej, 

„Legimi” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeznaczy 130.000,00 (słownie: sto 

trzydzieści tysięcy zł 00/100). 

 

4) Częściowy Wykup Obligacji Serii B będzie zrealizowany poprzez wykupienie 130 

Obligacji, proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji przez każdego z 

Obligatariuszy. Części ułamkowe Obligacji nie będą wykupowane. Obligacje nie 

wykupione w wyniku zaokrągleń w dół zostaną wykupione kolejno od tych 

Obligatariuszy, którzy posiadają największą liczbę Obligacji. W przypadku równej ilości 

posiadanych Obligacji, Obligacje zostaną wykupione w kolejności dokonania wpłat na 



Obligacje. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji w 

Ewidencji Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z 

Częściowego Wykupu Obligacji. 

.  

 

………………………..      ………………………….. 

  Mikołaj Małaczyński                Mateusz Frukacz 

     Prezes Zarządu                 Członek Zarządu 


