
Polsoja Sp. z o.o.

PROPOZYCJA NABYCIA 0BLIGACJI NA 0KAZICIELA SERII C

SPÓ[KI POD FIRMA POLSOJA SP. Z 0.0.

Emitent: Polsoja Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie

Oferujacy: Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A.

Emisja do 2.000 0bligacji na okaziciela, serii C o wartošci nominalnej 1.000 zlotych každa Obligacja i cenie
emisyjnej jednej Obligacji równej wartošci nominalnej wynoszacej 1.000 z+otych, oprocentowanych wg stalej

stopy procentowej wynoszacej 8% w skali roku.
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PROPOZYCJA NABYCIA 0BLIGACJl

[dalej jako ,,Propozycja"]

POLSOJA spólka z ograniczona odpowiedzialnošcia z siedziba w Warszawie

[dalej jako ,,Emitent" Iub „Spólka'']

Niniejsza   Propozycja   stanowi   Propozycje   Nabycia   Obligacji. w   trybie   oferty   publicznej   w   rozumieniu
Rozporzadzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2017/1129  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  w  sprawie

prospektu,   który   ma   byé   publikowany   w   zwiazku   z   oferta   publiczna   papierów   wartošciowych   lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE w oparciu o art.
33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2018, poz. 483 z póžn. zm.) w zwiazku z art.1
ust. 3 tego rozporzadzenia. Niniejsza Propozycja stanowi zaproszenie do sktadania ofert. Niniejsza Propozycja
stanowi  propozycje  nabycia,  o  której  mowa w art.  34 ust. 2  Ustawy o  Obligacjach  i  nie stanowi  oferty w
rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Dziatajac w imieniu Emitenta, niniej.szym oferujemy Paňstwu do nabycia: do 2.000 sztuk Obligacj.i serii C o tacznej
wartošci  nominalnej  2.000.000,00  PLN  [dalej  tacznie  jako  ,,Obligacje''],  które  maja  byé  wyemitowane  przez
POLSOJA spótka z ograniczona odpowiedzialnošcia z siedziba w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiebiorców

pod   numerem   KRS  0000488444,   REGON:   146995840,   NIP:   1231282677,   [dalej  ,,Emitent''],   na  warunkach
podanych szczegótowo ponižej  oraz opisanych  w Warunkach  Emisj.i zataczonych  do  niniej.szej  Propozycj.i  [dalej
j.ako ,,Warunki Emisji''].

Terminy užywane w niniejszej  Propozycji maja takie samo znaczenie jak w zalaczonych do niej Warunkach
Emisji.

(a)    Laczna wartošé nominalna Obligacji serii C:

(b)    Wartošé nominalna j.ednej obligac].i:

(c)    Cena Emisyjna jednei. Obligacji:

(d)   taczna Cena Emisyjna Obligacji serii  C:

(e)   Stopa procentowa:

(f)     Dni ptatnošci odsetek:
(g)     Naležnošé Gtówna:

(h)    Dzieň wykupu:
(i)      Celemisji:

do 2.000.000'00 PLN

(stownie: do dwóch milionów ztotych);
1.000,00 PLN (stownie: j.eden tysiac ztotych);
Cena Emisyjna Obligacji równa jest j.ej
Wartošci  Nominalnej.;

do 2.000.000,00 PLN

(stownie: do dú/óch milionów ztotych);
stata stopa procentowa równa 8% w stosunku
rocznym;
wskazane w Warunkach Emisji;
oznacza kwote równa wartošci nominalnej jednej
Obligacji;

11 lutego 2022 r.;
Šrodki pozyskane przez Emitenta w drodze emisj.i

Obligacj.i serii C zostana przeznaczone na finansowanie biežacych potrzeb Grupy Kapitatowej
wynikaj.acych z rozwoj.u prowadzonej dziatalnošci, w tym w szczególnošci zwiekszenie Šrodków
obrotowych Emitenta w zwiazku ze zwiekszaniem skali dziatalnošci Emitenta i przej.ecie przez
Emitenta dziatalnošci i marki produktowej swojego dystrybutora na rynku niemieckim w celu
rozwij.ania jej skali zasiegu w Niemczech i Europie Zachodniej.;

(j)     informacj.e wymagane na podstawie Art. 35 ust.1 Ustáwy o obligacjach:

i.        wartošé zaciagnietych  przez  Emitenta zobowiazaň  na  ostatni  dzieň  czwartego kwartatu tj..  na
dzieň 31 grudnia 2019 roku wynosi  14.918.165,17 PLN, w tym zobowiazania dtugoterminowe:
939000,00    PLN,    zobowiazania    krótkoterminowe:    13.979.165,17    PLN,    taczna    wartošé
zobowiazaň przeterminowanych wynosi 2.335.029,00 PLN;'

ii.       szacowana wielkošé (perspektywa  ksztattowania) zobowiazaň  Emitenta do czasu  catkowitego
wykupu Obligacji wynosi:16.500.000,00 PLN;

(k)    Pozostate informacje o sytuacji finansowej Emitenta:
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i.        wartošé  naležnošci  i  inwestycj.i  krótkoterminowych  wykazanych  na  ostatni  dzieň  czwartego
kwartatu  tj.  na  dzieň  31  grudnia  2019  roku  wynosi:  14.188.565,14  PLN,  w  tym  naležnošci

•     Í:ótdkz?::r:ingr:á nT2oosíg : rl.4k.:2s3..:,2ksa, 6; E:Týtna::soťbcrj:,:rwó;::t:rymkianzou:e :klrá:k::S;5m2i npoL:,:
rozliczenia miedzyokresowe w wysokošci 311.727,71 PLN;

Emisja  Obligacji  nastapi  w  trybie  okrešlonym  art.  33  pkt  1  Ustawy  o  Obligacjach,  tj..  w  trybie  oferty

publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporzadzenia 2017/1129.  Na podstawie art.1 ust. 3 Rozporzadzenia
2017/1129, Spótka zwolniona jest z obowiazku publikacj.i prospektu emisyjnego w zwiazku z ww. oferta.
Wartošé oferty wynosi bowiem nie mniej. niž 100.000 euro i mniej niž 1.000.000 euro i wraz z wptywami,
które  Emitent  zamierza+  uzyskaé  z  tytutu  takich   ofert  publicznych   obligacji,   dokonanych  w  okresie

poprzednich 12 miesiecy, nie beda mniejsze niž 100.000 euro i beda mniej.sze niž 1.000.000 euro.

W   zwiazku   z   ww.    oferta   Spótka    udostepnia   dokument,    którego   trešé   okrešla    art.    37a    ust.2
Ustawy o Ofercie.

(1)     Przyjecie propozycji Nabycia przez podmiot zainteresowany nabyciem obligacji nastapi w taki sposób,
že    podmiot    ten    ztožy    ošwiadczenie    na    pišmie    lub    w    postaci    elektronicznej    na    adres:

Z±i2ÉS@±!!ent.uLsamn±  .  Ošwiadczenie  zostanie ztožone  na  formularzu,  stanowiacym  zatacznik  nr 2  do
niniejszej Propozycji Nabycia (,,Formularz Przyjecia Propozycji Nabycia");

(m)  Adresat     Propozycj.i     Nabycia     može     ošwiadczyé     o     jej     przyjeciu     najpóžniej.     w     terminie
26 marca 2020 roku do godz. 23:59 CET;

(n)   Naj.póžniej  do  dnia  27  marca  2020  roku  (,,Dzieň  Wplaty")  Subskrybent  zobowiazany jest  dokonaé
wptaty  na  rzecz  Emitenta  na  pokrycie  subskrybowanych  Obligacji  kwoty  stanowiacej  iloczyn  Ceny
Emisyj.nej.   i   liczby   subskrybowanych   Obligacj.i.   Wptata   dokonana   bedzie   na   rachunek   bankowy
Oferujacego o numerze: 78 2160 0003 2000 1627 4723 0001 prowadzony przez Toyota Bank Polska
S.A.,  przy czym za  Dzieň  Dokonania  Wptaty uwaža  sie dzieň  uznania  rachunku  Oferujacego.  Wptata
dokonana bedzie z rachunku prowadzonego na rzecz Subskrybenta przez bank kraj.owy.

(o)    W dacie emisji Obligacje sa niezabezpieczone.
(p)   Sprawozdanie finansowe wraz  ze  sprawozdaniem  z  badania,  o  których  mowa  w  artykule  35  ust.  3

Ustawy o Obligacj.ach stanowia Zatacznik nr 3 do niniej.szej. Propozycj.i.

Szczegótowe informacje na temat warunków wykupu i warunków wyptaty oprocentowania znaj.duj.a sie w
Warunkach Emisji Obligacj.i serii C stanowiacych Zatacznik nr 1 do niniejszej. Propozycji.

Zalqczono:
1. Warunki Emisji Obligacji Serii C
2. Wzór Formularza Przyjecia Propozycj.i Nabycia
3. Sprawozdanie f.inansowe Emitenta wraz ze sprawozdaniem z badania
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