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WARUNKI EMISJI 0BLIGACJI SERII C

EMITOWANYCH PRZEZ

POLSOJA SPÓ[KA Z 0GRANICZONA 0DPOWIEDZIALNOŠCIA

Z SIEDZIBA W WARSZAWIE

Niniej.szy dokument (zwany dalej: „Warunkami Emisji") okrešla Šwiadczenia wynikajace z obligacji serii C (dalej

zwanych: „Obligacjami"), sposób ich realizacji oraz zwiazane z nihi prawa i obowiazki Emitenta i Obligatariuszy,

których emitentem j.est spótka pod firma:

POLSOJA spólka z ograniczona odpowiedzialnošcia z siedziba w Warszawie, przy ul. Posag 7 Panien lA, 02-495
Warszawa,  wpisana  do  rej.estru  przedsiebiorców  prowadzonego  przez  Sad  Re].onowy  dla  m.st.  Warszawy  w
Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rej.estru Sadowego,  pod  n'umerem  KRS 0000488444,  REGON:

146995840, NIP: 1231282677, kapitat zaktadowy w wysokošci 2 206 000,00 PLN, optacony w catošci (dalej zwana:

Emitentem'', ,,Spótka").

Obligacj.e serii  C emitowane sa w ramach  oferty publicznej.  do  kwoty 2.000.000,00  PLN  (stownie:  dwa  miliony

ztotych) na podstawie: uchwaty Zarzadu Spótki nr 3/01/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie emisji obligacj.i

serii C.  Oferta publiczna Obligacji prowadzona bedzie zgodnie z art. 2 Iit. d Rozporzadzenia 2017/1129 w zwiazku

z art.37a Ustawy o Ofercie.

Emitent jest odpowiedzialny za  prawdziwošé,  rzetelnošč  i  kompletnošé wszystkich  informacji zawartych  w
niniejszych Warunkach Emisji Obligacji.

PODSTAWOWE INFORMACJE 0 EMITENCIE

Emitent jest jednym  liderem na rynku Polskim w branžy produkcj.i žywnošcj bez sktadników odzwierzecych,
w tym wegaňskiej.  i wegetariaňskiej.  Posiada  równiež  uznana  pozycj.e  na  rynkach  krajów EU, gdzie kieruje

obecnie ponad 40% swoj.ej sprzedažy. Spótka zatožona zostata w 1993 roku jako mata firma rodzinna, która

j.ako  pierwsza  firma  w  Polsce,  która  rozpoczeta  produkcj.e  i  sprzedaž  tofu.  Spótka  w  dynamiczny  sposób
rozszerzata   swoj.a   oferte,   na   która   obecnie  sktada   sie   ponad   20   rodzaj.ów   produktów.   Gtówne   linie

produktowe to parówki i kietbaski bezmiesne, wedliny bezmiesne, tofu, pasty i pasztety bezmiesne, tacznie
ponad 200 SKU. Spótka na poczatku 2019 roku zmienita model prowadzonej. dziatalnošci i przeszta od zlecania

produkcj.i  podwykonawcom  zewnetrznym  na  produkcje  wtasna.  Aktualny  geograficzny  zasieg  sprzedažy
obejmuje  takie  kraje jak:  Polska,  Niemcy,  Holandia,  Czechy,  Wegry,  Estonia,  Finlandia,  Szwecj.a,  lrlandia,

Litwa, totwa.  Dzieki  nowemu zaktadowi Spótka jest obecnie   w stanie elastycznie zaspokajaé dynamicznie
rosnacy popyt na jej.  produkty oraz wprowadzaé na  rynek produkty,  których  nie  byta  dotychczas w stanie
wyprodukowaé   w   oparciu    o   poprzedni       model    outsouringu    produktowego.    Dzieki    uruchomieniu
nowoczesnego  i  wydaj.nego  zaktadu  možliwe  sa  obecnie  dostawy  do  dužych  sieci  dyskontowych,  (typu
Biedronka,   Lidl,   Aldi)   które   dynamicznie   rozwijaja   game   dostepnych   na   swoich   pótkach   produktów

bezmiesnych,aktórezzasadywspótpracujaj.edyniezbezpošrednimiproducentami.W2018rokurozpoczeta
sie sprzedaž  do  Lidl  PL (3 SKU),  która   w 3q2019  r.  zdažyta i.uŽ  potroié   obroty. Z tym  Klientem  i  kolejnymi

dužymi odbiorcami sieciowymi z PL i EU prowadzone sa obecnie zawansowane rozmowy nt. wprowadzenia
i rozszerzenia naszej gamy produktów.

1.      PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE OFERTY PUBLICZNEJ 0BLIGACJl

1.1. Podstawa prawna emisji oraz tryb oferowania obligacji:              ,
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Podstawa prawna emisj.i Obligacji jest Ustawa o Obligacjach oraz uchwata zarzadu nr 3/01/2020  z dnia 21
stycznia 2020 r. w sprawie emisj.i obligacji serii C.

Obligacje  sa  oferowane  w  trybie  art.  33  pkt  1  Ustawy  o  Obligacj.ach,  tj..  w  trybie  oferty  publicznej  w
rozumieniu art. 2 Iit. d Rozporzadzenia 2017/1129.

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

1.2. Nazwa Obligacji

„Obligacje   serii   C  emitowane   przez   Polsoja   spótka   z   ograniczona   odpowiedzialnošcia  z   siedziba  w
Warszawie''.

1.3. Seria Obligacji

Obligacj.e serii C.

1.4. Rodzaj Obligacji

Obligacje na okaziciela, niemaj.ace postaci dokumentu i podlegajace rejestrac].i w KDPW.

1.5. Wartošé nominalna jednej Obligacji

1.000,00 PLN (stownie: tysiac ztotych).

1.6. Cena emisyjna jednej Obligacji

1.000,00 PLN (stownie: tysiac ztotych).

1.7. Minimalna liczba Obligacji objeta Formularzem Zapisu

5 (stownie:  pieé ) Obligacji.

1.8. Wielkošé emisji

do  2.000.000,00  PLN  (stownie:  do  dwóch  milionów  ztotych),  tj..  do  2.000  (stownie:  do  dwóch  tysiecy)

Obligacji.

1.9. Dzieň Wykupu

11 Iuty 2022 roku.

1.10. Oferta

Obligacj.e beda oferowane w ramach oferty publicznej., na zasadach opisanych w niniej.szych Warunkach

Emisj.i Obligacji.

1.11. Oprocentowanie w skali roku

Obligacje beda oprocentowane wedtug statej. stopy procentowej. równej 8 % (stownie: osiem procent) w
stosunku rocznym. Odsetki beda ptatne kwartalnie z dotu, w každym Dniu Ptatnošci Odsetek, w znaczeniu

zdefiniowanym w pkt l.12.                                                                                     .

1.12. Okresy odsetkowe

Ustala sie nastepujace okresy odsetkowe (,,Okresy Odsetkowe"):

Nr okresu Pierwszy Dzieň Okresu Dzieň Platnošci Odsetek (ostatni dzieň
odsetkowego Odsetkowego Okresu Odsetkowego)

1. Dzieň Przydziatu 11 maj. 2020 r.

11. 12 maj. 2020 r. 11 sierpieň 2020 r.

111. 12 sierpieň 2020 r. 11 Iistopad 2020 r.

IV. 12 listopad 2020 r. 11 Iuty 2021 r.

ya.runki_.Emisji pbl.igacji ser.ii c emitowanych przez polsoja sp. z o.o. z siedz.ibq w warszawie.
Z^a:_f l:_:_n_i: :r 1. d_o uchwaty zarzqdu polsoja sp. z o.o. z dn.ia 06 marca 2020 r. ň sprawje zm.iany warunków Em.isjj
Obl.igacji serii C.

3/19



V. 12 luty 2021 r. 11 maj 2021 r.

Vl. 12 maj 2021 r. 11 sierpieň 2021 r.

Vll. 12 sierpieň 2021 r. 11 Iistopad 2021 r.

Vlll. 12 listopad 2021 r. 11 Iuty 2022 r.

2.  DEFINICJE

2.1.  Definicj.e

W niniejszych Warunkach Emisji:

Administrator ZabezpieczeniaCenaEmisyjna__DepozytDzieňDokonaniaWptatyDzieňPlatnošciOdsetekDzieňPrzydzialuDzieňRoboczy--DzieňUstaleniaPraw oznacza     spótke     pod     firma     VEON      spótka     z     ograniczona

odpowiedzialnošcia z siedziba w Warszawie, ul. Cybernetyki 198, 02-

677 Warszawa, wpisana do rej.estru przedsiebiorców prowadzonego

przez Sad  Rejonowy dla  m.st.  Warszawy w Warszawie, XII  Wydziat
Gospodarczy  Krajowego  Rej.estru  Sadowego,  pod  numerem  KRS:

0000433447,   REGON:   146355827,   NIP:  7010357523,   petniaca  na

podstawie    umowy    z    dnia    20    stycznia    2020    roku    funkcje
administratora zabezpieczenia;

oznacza    cene    nabycia   jednej.    Obligacji    okrešlona   w    pkt    1.6.

Warunków    Emisji    ptatna    na    rachunek    bankowy    Oferujacego

prowadzony przez Toyota Bank Polska S.A. o numerze:
78 2160 0003 20001627 4723 0001;

oznacza depozyt papierów wartošciowych prowadzony przez KDPW;

oznacza dzieň, w którym lnwestor dokonat wptaty Ceny Emisyj.nej za
Obligacj.e, nie póžniej.szy niž Dzieň Wptaty zdefiniowany ponižej., przy

czym za Dzieň Dokonania Wptaty rozumie sie dzieň, w którym doszto

do uznania rachunku bankowego Oferui.acego;

oznacza   ostatni   dzieň   danego   Okresu   Odsetkowego   lub   Dzieň

Wczešniej.szego Wykupu;

oznacza dzieň dokonania przez Emitenta przydziatu Obligacji, o czym

mowa w pkt 6.7. Warunków Emisj.i;

oznacza  každy dzieň  od  poniedziatku  do  piatku  z  wytaczeniem  dni

zgodnie z par. 5 Regulaminu KDPW

oznacza  dzieň  ustalenia  podmiotów  uprawnionych  do  otrzymania-

Šwiadczeň, o których to Šwiadczeniach mowa w pkt 9.1. Warunków

Emisji,   przypadajacy   na   6   (szešé)   Dni   Roboczych   przed   dniem

ptatnošci Šwiadczeň z tytutu Obligacj.i, z wyjatkiem:

(a)    ztoženia  przez  Obligatariusza  žadania  natychmiastowego
wykupu Obligacji,  kiedy za  Dzieň  Ustalenia Praw uznaje sie

dzieň ztoženia Žadania natychmiastowego wykupu;

(b)    otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzieň Ustalenia Praw
uznaje sie dzieň otwarcia likwidacji Emitenta ; oraz

(c)    potaczenia Emitenta z innym podmiotem,j.ego podziatu lub

przeksztatcenia    formy    prawnej.,   j.eželi    podmiot,    który
wstapit w obowiazki Emitenta z tytutu Obligacj.i, nie posiada

uprawnieň  do  ich  emitowania,  kiedy  za  Dzieň  Ustalenia

Praw uznaj.e sie odpowiednio dzieň potaczenia, podziatu lub

przeksztatcenia formy Prawnej Emitenta;
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Dzieň Wczešniejszego Wykupu1, oznacza dzieň, w którym Emitent jest zobowiazany dokonaé wykupu

Obligacj.i   w   terminie   wczešniej.szym   aniželi   w   Dniu   Wykupu   w

przypadkach przewidzianych prawem;

Dzien Wplaty, oznacza najpóžniejszy dzieň, w którym lnwestorzy beda zobowiazani
wptacié  Cene  Emisyj.na  za  Obligaci.e,  tj.  dzieň  okrešlony  w  pkt  6.6.

Warunków Emisji;

Dzien Wykupu oznacza dzieň wskazany w tabeli w pkt 1.9. Warunków Emisji;

Emitent oznacza     spótke     pod     firma     Polsoja     spótka     z     ograniczona

odpowiedzialnošcia z siedziba w Warszawie, przy ul. Posag 7 Panien,

1A,    02-495    Warszawa,    wpisana    do    rei.estru    przedsiebiorców

prowadzonego    przez    Sad    Rej.onowy    dla    m.st.    Warszawy    w
Warszawie,     XIV     Wydziat     Gospodarczy     Krajowego     Rejestru

Sadowego,  pod  numerem  KRS:  0000488444,  REGON:  146995840,
NIP:  1231282677;

Formularz Zapisu, Zapis oznacza ošwiadczenie lnwestora o ztoženiu zapisu  na Obligacje, na

formularzu  bedacym zatacznikiem do niniejszych Warunków Emisji

Obligacji;

Grupa Kapitalowa oznacza spótke pod firma  POLSOJA sp.  z o.o.,  PSRD sp.  z o.o., Well

Well  Foods sp. z o.o.,  Ekologis Foods sp. z o.o.,  FTBC sp. z o.o., Well

Well Potraviny s.r.o, Well Well Lebensmittelhandel GmbH.

lnwestor oznacza podmiot sk+adaj.acy zapis na Obligacje;

KC, Kodel{s cywilny oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. z

2019 r. poz. 1145, 1495);

KDPW oznacza      spótke      pod      firma'   Krajowy      Depozyt      Papierów

Wartošciowych  S.A.  z  siedziba  w  Warszawie,  przy  ul.  Ksiažecej.  4,

00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorców Kraj.owego
Rejestru  Sadowego  prowadzonego  przez  Sad  Rejonowy  dla  m.st.
Warszawy w Warszawie, Xll Wydziat Krajowego Rej.estru Sadowego,

pod numerem KRS: 0000081582, lub j.ej. nastepcy prawni;

KNF oznacza Komisje Nadzoru Finansowego z siedziba w Warszawie, przy

ul. Pieknej. 20, 00-549 Warszawa;

KPC, Kodeks postepowania cywilnego oznacza ustawe z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postepowania
cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz.1822 z póžn. zm.);

KSH, Kodeks spólek handlowych, oznacza    ustawe   z    dnia    15    wrzešnia    2000    r.    Kodeks   spótek

handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz.1578 tj.);

Obl,8acje, oznacza  nie  wiecej  niž  2.000  sztuk  obligacj.i  na  okaziciela  serii  C  o

wartošci nominalnej.1.000 zt každa;

Obligatariusz, oznacza      osoby/podmioty      zapisane      w      ewidencj.i      obligacj.i

prowadzonej  przez  agenta  emisj.i  na  podstawie  art.7a  ust.4  pkt  4
Ustawy   o   Obrocie   lub   osobe,    na   której    Rachunku    Papierów
Wartošciowych  jest  zarejestrowana  przynajmniej  jedna  Obligacja

lub osobe uprawniona z Obligacj.i zapisanych na Rachunku Zbiorczym

lub inna osobe, ježeli wynika to z wtašciwych przepisów prawa.

Odsetki, Oprocentowanie oznacza  šwiadczenie,   o  którym   mowa  w  pkt  1.12.  oraz  pkt.   16

Warunków Emisj.i;
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Oferta Publiczna, Oferta oznacza  oferte  publiczna  Obligacj.i  przeprowadzana  na  podstawie
niniejszych Warunków Emis).i Obligacj.i;

oferujacy oznacza  Ventus  Asset  Management  Spótka  Akcyjna  z  siedziba  w
Warszawie,  02-677  Warszawa,   ul.  Cybernetyki   198,  wpisana  do
rejestru  przedsiebiorców  prowadzonego  przez  Sad  Rej.onowy  dla

m.st.     Warszawy    w    Warszawie,    Xll    Wydziat    Gospodarczego

Krajowego  Rej.estru  Sadowego,   pod  numerem   KRS  0000209936,
REGON 015748669, NIP 5262773160;

Okresy Odsetkowe oznacza poj.ecie w rozumieniu nadanym w pkt 1.12. powyžej;

Osoba Amerykaňska-|oreczycielRachunekPapierówWartošciowych oznacza osobe amerykaňska (a United States Person) w rozumieniu
Regulacji  S  (Regulation   S)  wydanej   na   podstawie  amerykaňskiej

Ustawy o Papierach Wartošciowych z 1933 roku (U.S. Securities Act

of 1933); osoba amerykaňska (a United States Person) w rozumieniu

Regulacji S oznacza w szczególnošci:
-osobe urodzona na terenie usA;
-osobe, której rodzicj.est obywatelem usA;
-    cudzoziemca, który zostat naturalizowany i który zostat uznany

za obywatela USA;
-osobe urodzonaw puerto Rico;
-    osobe urodzonawGuam;
-    osobe      urodzona      na      Wyspach       Dziewiczych      Stanów

Zjednoczonych;
-    osobe posiadajaca zielona karte;
-    osobe stale zamieszkujaca w usA;
-    osobe uzyskuj.aca dochody w USA, mieszkajaca poza USA;

-    osobe  przebywajaca w  USA  przez  co  naj.mniej  31  dni  w  ciagu

roku   podatkowego   i  j.ednoczešnie,  ješli  taczna   liczba   dni,  w

których osoba ta przebywata w USA w ciagu biežacego roku i 2

poprzednich lat kalendarzowych, wynosi co naj.mniej 183 dni.
oznacza:
-spótke pod firma Well Well lnvest S.A. z siedziba w Stefanowie, 05-

552       Stefanowo,       wpisana       do       rejestru       przedsi?biorców

prowadzonego    przez    Sad    Rejonowy    dla    m.st.    Warszawy    w
Warszawie,     XIV     Wydziat     Gospodarczy     Krajowego     Rejestru

Sadowego,  pod  numerem  KRS:  0000692543,  REGON:  368192371,

NIP:  1231367385,  o  kapitale  zaktadowym  w wysokošci  200.000,00

zt.,

-spótke  pod firma  PSRD sp. z  o.o. z siedziba w Stefanowie, 05-522

Stefanowo,  wpisana  do  rejestru   przedsiebiorców  prowadzonego

przez Sad  Rej.onowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy  Krajowego  Rej.estru  Sadowego,  pod  numerem  KRS:
0000701788,   REGON:   368633467,   NIP:   1231375002,   o   kapitale

zaktadowym w wysokošci 1.000.000,00 zt.,
-Grzegorz Gebala, PESEL: 64111604230,

-Katarzyna GQbala, PESEL: 67112700326,

-Piotr Tomasz Poniňski, PESEL: 64041907272.

oznacza  rachunek  papierów  wartošciowych  w  rozumieniu  art.  4

Ustawy o Obrocie;

Rachunek Zbiorczy oznacza  zbiorczy  rachunek  papierów wartošciowych  w  rozumieniu

Wa_runki Emisji Obligacji serii C emitowanych przez Polsoja sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie.
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art. 8a Ustawy o Obrocie;               ,

Regulacie KDPW, oznacza  Szczegótowe  Zasady,  Regulamin  KDPW  lub  wszelkie  inne-

obowiazujace   regulaminy,   procedury   i   innego   rodzai.u   regulaci.e

przyj.ete przez KDPW, okrešlaj.ace sposób prowadzenia przez KDPW
systemu depozytowo-rozliczeniowego;

Regulamin KDPW oznacza  regulamin  KDPW  uchwalany  przez  rade  nadzorcza  KDPW

zgodnie z art. 50 Ustawy o Obrocie lub na innej podstawie prawnej,

która zastapi  powyžsza podstawe prawna,  obowiazujacy w danym
czasie;

Rozporzadzenie 217/1129, oznacza   Rozporzadzenie   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;

Szczegolowe Zasady oznacza  Szczegótowe  Zasady  Dziatania  KDPW  lub  inny  dokument,

który zastapi Szczegótowe Zasady Dziatania KDPW w danym czasie;

Ustawa o Obligacjach oznacza ustawe z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018

r., poz. 483 z požn. zm.);

Ustawa   o   Obrocie    lnstrumentami oznacza  ustawe  z  dnia  29  Iipca  2005  r.  o  obrocie  instrumentami
Finansowymi finansowymi (Dz.  U. z 2018 r., poz. 2286, 2243, 2244, z 2019 r. poz.

730, 875);

Ustawa o Ofercie PLiblicznej oznacza   ustawe   z   dnia   29   lipca   2005   r.   o   ofercie   publicznej.   i

warunkach      wprowadzania      instrumentów      finansowych      do
zorganizowanego systemu  obrotu  oraz  o  spótkach  publicznych  (tj..

Dz.  U. z 2018 r. poz. 512, ze zm.);

Ustawa o Rachunkowošci,,,, oznacza  ustawe z dnia-29 wrzešnia  1994 r. o rachunkowošci (tj.  Dz.

U.   z 2013 poz. 330);

Warunki Emisii, Warunki Emisji oznacza dokument sporzadzony w zwiazku z Oferta Publiczna
Obligacji, WEO Obligacji serii 8 Polsoj.a spótka z ograniczona odpowiedzialnošcia, o

którym mowa w art. 5 ust 1 Ustawy o Obligacj.ach

Z'Oty, zl.' PLN oznacza prawny Šrodek ptatniczy w Rzeczypospolitej. Polskiej bedacy

w obiegu  publicznym od dnia  1 stycznia  1995 r. zgodnie z  ustawa z

dnia 7 Iipca 1994 r. o denominacj.i ztotego (Dz.U.nr 84  z 1994 r., poz.

386 z póžn. zm.);

2.2.  Interpretacj.a

2.2.1.       W  Warunkach  Emisj.i,  ježeli  z  kontekstu  nie  wynika  inaczej.,  stowa  wystepujace  w  liczbie

mnogiej obejmuj.a te same stowa w liczbie pojedynczej i odwrotnie;
2.2.2.       Spis trešci i nagtówki wwarunkach Emisji stuža wytacznie wygodzie odniesienia i nie naležy ich

braé pod uwage podczas interpretowania Warunków Emisj.i.

3. STATUS PRAWNY OBLIGACJI

3.1.  Každa Obligacja jest dtužnym  papierem wartošciowym  na okaziciela emitowanym w serii, zgodnie z

ya.runki..Em.isj.i pbl.igacj.i serii c emitowanych przez polsoja sp. z o.o. z siedzibq w warszawie.
Z^a,I_F_z_n!i}:r±.d^ouchwatyzarzqdupolsojasp.zo.o.zdnia06marca2020r.hspraw.iezm.ianywarunkówEm.isji
Obligacji serii C.

7/19



art. 4 ust.1 Ustawy o Obligacj.ach, niemaj.acym postaci dokumentu stosownie do art. 8 ust.1 Ustawy

o   Obligacj.ach,   na   podstawie   którego   Emitent   stwierdza,   Že   jest   dtužnikiem   Obligatariusza   i

zobowiazuj.e  sie  wobec  niego  do  spetnienia  šwiadczeň   pieniežnych  szczegótowo  okrešlonych  w

Warunkach Emisjiwsposób iwterminachtam okrešlonych.         '

3.2.  Prawa z Obligacji  powstaja z  chwila zapisania  obligacj.i w ewidencji  osób  uprawnionych z  papierów

wartošciowych prowadzonej. przez agenta emisji na podstawie art. 7a ust. 4 pkt 4) ustawy o obrocie.
4.  PODSTAWA PRAWNA EMISJI 0RAZ TRYB 0FEROWANIA 0BLIGACJI

Obligacje sa emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegaj.a.

Podstawa prawna emisj.i Obligacji jest Ustawa o Obligacj.ach i uchwata nr 3/01/2020 zarzadu Emitenta w

sprawie emisj-i Obligacji serii C.

Obligacje  sa  oferowane  w  trybie  art.  33  pkt  1  Ustawy  o  Obligacj.ach,  tj..  w  trybie  oferty  publicznej.  w
rozumieniu art. 2 Iit. d Rozporzadzenia 2017/1129.

Na  podstawie  art.  1  ust.  3  Rozporzadzenia  2017/1129,  Spótka  zwolniona  jest  z  obowiazku  publikacji

prospektu emisyjnego w zwiazku z ww. oferta. Wartošč oferty wynosi bowiem nie mniej niž 100.000 euro
i  mniej  niž  1.000.000  euro  i  wraz  z  wptywami,  które  Emitent  zamierzat  uzyskaé  z  tytutu  takich  ofert

publicznych obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesiecy, nie beda mniejsze niž 100.000 euro
i beda mniejsze niž 1.000.000 euro.

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

Ofercie.

5.      CELEMISJI

Šrodki pozyskane przez Emitenta w drodze emisj.i Obligacj.i serii C zostana przeznaczone na finansowanie

biežacych   potrzeb   Grupy   Kapitatowej   wynikajacych   z   rozwoj.u   prowadzonej   dziatalnošci,   w  tym   w

szczególnošci  zwiekszenie  Šrodków  obrotowych  Emitenta  w  zwiazku  ze  zwiekszaniem  skali  dziatalnošci

Emitenta  i  przejecie  przez  Emitenta  dziatalnošci  i  marki  produktowej.  swoj.ego  dystrybutora  na  rynku

niemieckim w celu rozwij.ania j.ej skali zasiegu w Niemczech i  Europie Zachodniej..

6. ZApisy oRAz pRzyDziA[ OBLIGAC]i 1 ROZLICZENIE WpmT

6.1. Zapisy w ofercie  publicznej.  beda  przyjmowane od  dnia  22  stycznia  2020 r.  do dnia  26  marca  2020

roku  za  pošrednictwem  Domu  Maklerskiego  Ventus  Asset  Management  S.A.,  który  petni  funkcj.e

Oferuj.acego.
6.2, W celu ztoženia Zapisu  na Obligacj.e lnwestor sktada  u  Oferuj.acego wypetniony Formularz Zapisu na

Obligacj.e zgodny z odpowiednim wzorem bedacym zatacznikiem do niniejszych Warunków Emisji.
6.3. Zapis   može   byé   równiež   przestany   Oferujacemu   poczta,   kurierem   na   j.ego   adres   lub   droga

elektroniczna na adres zapis@ventusam.pl w formie skanu wypetnionego i podpisanego Formularza

Zapisu w formacie PDF.

6.4.  lnwestor  može  ztožyé  Zapis  na  co  najmniej  5  (pieé)  Obligacj.i  i  nie  wiecej  niž  liczba  oferowanych

Obligacj.i.  W  przypadku  ztoženia  zapisu   opiewaj.acego  na   liczbe  wieksza  niž  liczba  oferowanych

Obligacji, zapis bedzie uwažany za opiewajacy na liczbe oferowanych Obligacj.i.

6.5.  lnwestor može ztožyé wielokrotne zapisy na Obligacj.e, przy czym taczna liczba Obligacj.i, okrešlona w

zapisach ztožonych przez jednego lnwestora, nie može byé wieksza niž liczba oferowanych Obligacji.
Przy  zachowaniu  tej  zasady  wielokrotne  zapisy  sktadane  przez   lnwestora   beda  przy  przydziale

Obligacji traktowane j.ak jeden zapis.

6.6.  Naj.póžniej do dnia 27 marca 2020 roku („Dzieň Wplaty''), lnwestor zobowiazany ].est dokonaé wptaty

na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacj.i kwoty stanowiacej. iloczyn Ceny Emisyjnej

i  liczby  przydzielonych  mu  Obligac].i.  Wptata  dokonana  bedzie  z  rachunku  prowadzonego  na  rzecz

lnwestora  przez  bank  krajowy  na  rachunek  bankowy Oferuj.acego o  numerze:  78 2160 0003 2000
1627  4723  0001  prowadzony  przez  Toyota  bank  Polska  S.A„   przy  czym  za  dzieň,  kiedy  wptata

nastapita,  uwaža sie dzieň  uznania  rachunku  Oferujacego. W przypadku dokonania wptaty (uznania

rachunku  Oferui.acego)  w  dniu  przed  Dniem  Wptaty  dzieň  ten  bedzie  uznany za  Dzieň  Dokonania

ya.runki _Emisj.i obl.igacji serii c emitowanych przez polsoja sp. z o.o. z siedzibq w warszawie.
Z^a!F_:_::i: ?r ±. d^o uchwaty zarzqdu polsoja sp. z o.o. z dnia 06 marca 2020 r. h sprawie zmiany warunków Emisji
Obligacji serii C.
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Wptaty.
6.7. W dniu  27  marca  2020 r.  („Dzieň  Przydzialu")  Emiteht podejmie  uchwate o  przydziale  Obligacj.i  na

rzecz lnwestorów. W przypadku subskrybowania i optacenia przez lnwestorów Obligacji w liczbie co

najmniei. równej maksymalnej liczbie oferowanych Obligacj.i Emitent može dokonaé przydziatu przed

dniem 27 marca 2020 r
6.8.  Przydziat  Obligacji  zostanie  dokonany  pod  warunkiem  subskrybowania  i  optacenia  Obligacj.i  przez

lnwestorów w sposób wskazy w niniej.szym  pkt 6 Warunków  Emisji.  Podstawa,  lecz nie gwarancja,

dokonania   przydziatu   Obligacji   przez   Emitenta   bedzie   prawidtowo  wypetniony   i   ztožony   przez

lnwestora  w  terminie  oferty  Formularz  Zapisu  oraz  dokonanie  przez  lnwestora  petnej.  wptaty  na

Obligacj.e,  stanowiacej  iloczyn  liczby  Obligacj.i  wskazanej.  w  Formularzu  Zapisu  oraz  ceny  emisyjnej

pieciu  Obligacj.i  nie póžniej niž do 27 marca 2020 r.  (data uznania rachunku).  Dokonanie w terminie
wptaty  na  mniejsza  liczbe  Obligacj.i  niž  wskazana  w  Formularzu  Zapisu  nie  oznacza  automatycznie

niewažnošci Zapisu.  Przy przydziale  može on  byé traktowany jak ztožony na  liczbe Obligacji  maj.aca

pokrycie   we   wptaconej   kwocie   (z   uwzglednieniem   zasady   nieprzydzielenia   utamkowych   czešci
Obligacj.i), jednak  Emitent  bedzie  miat takže  prawo w ogóle  nie  uwzglednié  przy przydziale takiego

Zapisu.

6.9. W przypadku, gdy liczba Obligacji objetych ztožonymi Zapisami optaconymi i przyj.etymi do przydziatu

zgodnie  z  powyžszymi  zasadami,  wyniesie  nie  wiecej  niž  liczba  oferowanych  Obligacji,  každemu

lnwestorowi zostanie przydzielona taka liczba Obligacj.i, na j.aka ztožyt zapis.

6.10.    Ježeli taczna liczba Obligacj.i, na jakie lnwestorzy ztoža Zapisy wyniesie wiecej niž maksymalna liczba

oferowanych Obligacji,  Obligacje zostana przydzielone wedtug wtasnego uznania  Emitenta w liczbie

wskazanej   przez   lnwestora   w   Formularzu   Zapisu   lub   mniejszej.   lub   nieprzydzielenia   takiemu

lnwestorowi   Obligacj.i  w  ogóle,   co  nie  uprawnia   lnwestora  do  wysuwania  wzgledem   Emitenta

j.akichkolwiek  roszczeň.  Utamkowe  czešci  Obligacj.i  nie  beda  przydzielane.  Przydzielenie  Obligacji  w
mniejszej liczbie niž zadeklarowana w Formularzu Zapisu nie daj.e podstaw do odstapienia od zapisu.

6.11.    W przypadku dojšcia Oferty Obligacj.i do skutku ogtoszenie w tej. sprawie zamieszczone bedzie w

terminie  7  dni  po  zamknieciu  Oferty  Publicznej.  Obligacj.i,  w  sposób  w j.aki  udostepniono  niniej.sze

Warunki  Emisji  Obligacji,  tj.  na  stronie  internetowej  Emitenta  (www.po!soia.Bi)    oraz  Oferujacego

(±"+w__.__v_g_nt_u__S__a_mLípl).

6.12.    W  przypadku   przydzielenia   mniejszej   liczby  Obligacj.i   niž  wskazana   w   Formularzu   Zapisu   lub

nieprzydzielenia Obligacji zwrot Šrodków pieniežnych wptaconych tytutem optacenia Obligacj.i nastapi

na rachunek wskazany w Formularzu Zapisu,  niezwtocznie, ale nie póžniej. niž w terminie 7 (stownie:

siedmiu)  Dniu  Roboczych  od  dnia  przydziatu  Obligacj.i.  Zwrot  Šrodków  nastapi  bez  j.akichkolwiek

odsetek lub odszkodowaň.
6.13.    W przypadku niedojšcia emisji do skutku wptaty dokonywane przez lnwestorów zostana zwrócone

na rachunek lnwestora wskazany w Formularzu Zapisu, niezwtocznie, ale nie póžniej niž w terminie 7

(stownie:  siedmiu)  Dni  Roboczych  od  planowanego  Dnia  Przydziatu.  Zwrot  Šrodków  nastapi  bez

j.akichkolwiek odsetek lub odszkodowaň.
6.14.           W  przypadku  niedoj.Šcia  Oferty  Obligacji  do  skutku  ogtoszenie  w  tej.  sprawie  zamieszczone

bedzie w terminie  7 dni  po zamknieciu  Oferty  Publicznej.  Obligacji, w  sposób,  w jaki  udostepniono

niniejsze  Warunki   Emisji  Obligacji  tj..   na  stronie  internetowej   Emitenta  (g±±±)  oraz
Oferujacego(±±±±±ď=w__.y__er!±_u_S_a=±±PJ;±i).

7.  DEPOZYT

Obligacje zostana zarejestrowane w Depozycie.

8. ZBYWALNOŠC OBLIGACJI.

8.1.  Obligacje sa zbywalne.

8.2. Zasady  przenoszenia  praw z  Obligacji  okrešlone sa  W  Regulaminie  KDPW,  Szczegótowych  Zasadach

oraz Ustawie o Obrocie.

Wa.runki Em.isji Obligacji serii C emitowanych przez Polsoja sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie.
Z^a,I_rzni!nr±.d_ouchwalyzarzqdupolsojasp.zo.o.zdnia06marca2020r.wsprawiezm.ianywarunkówEmisji
Obl.igacji serii C.
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9.     šWIADCZENIA EMITENTA

9.1.  Emitent, na warunkach szczegótowo okrešlonych w Warunkach Emisj.i, zobowiazuj.e sie do spetnienia

nastepujacych Šwiadczeň na rzecz Obligatariuszy:

9.1.1.          wykupu obligacj.i zgodniez pkt llwarunkówEmisj.i;

9.1.2.          zaptatyodsetek (Oprocentowania) zgodniez pkt l5 Warunków Emisji.

10.   WYKUP 0BLIGACJl

10.1.    Z zastrzeženiem pkt 11,12 i 13 Warunków Emisji, Wykup Obligacj.i nastapi w dniu okrešlonym w pkt

1.9.WarunkówEmisj.i(`'DzieňWykupu'')poprzezwyptateObligatariuszomkwotywwysokošcirównej.

iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartošci nominalnej jednej. Obligacj.i okrešlonej.

w pkt.1.5. Warunków Emisji, powiekszonej. o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.

10.2.     Podstawa  naliczenia  i  spetnienia  Šwiadczenia   bedzie  liczba  Obligacji  zapisanych   na   Rachunku

Papierów Wartošciowych Obligatariusza naj.póžniej. do koňca Dnia Ustalenia Prawa do otrzymywania

Šwiadczenia  z  tytutu  wykupu,  przypadajacego  na  6  (stownie:  szešé)  Dni  Roboczych  przez  Dniem

Wykupu.

10.3.    Emitent  dokona  wykupu  Obligacj.i  za  pošrednictwem   KDPW.  Za  chwile  spetnienia  Šwiadczenia

pieniežnego z tytutu wykupu Obligacji przyj.muj.e sie chwile uznania rachunku pieniežnego stužacego
do  obstugi   Rachunków  Papierów  Wartošciowych   Obligatariusza   kwota   równa   iloczynowi   liczby

Obligacji danego Obligatariusza oraz wartošci  nominalnej jednej. Obligacji,  powiekszona o naliczone

Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.
10.4.    Wykup Obligacji  može  nastapié w dniu, w którym  Obligacj.e  lub jch  czešé stana sie wymagalne w

innym dniu niž Dzieň Wykupu (,,Dzieň Wczešniejszego Wykupu"j:

10.4.1.        na žadanieobligatariusza zgodniez pkt ll; lub

10.4.2.        nažadanieEmitentazgodniezpktl2; Iub

10.4.3.       w przypadkach, o którym mowa w pkt l3 Warunków Emisji.

10.5.           W przypadku niewykupienia przez spótke obligacji w Dniu wykupu, oprocentowanie obligacji

poczawszy od dnia nastepnego po Dniu Wykupu wynosié bedzie 150% wartošci odsetek ustawowych
z 'Dnia Wykupu  (odsetki  umowne), z zastrzeženiem  przepisów o odsetkach  maksymalnych. Odsetki

umowne beda naliczane do dnia faktycznego wykupu Obligacj.i.

10.6.    Wykupione obligacje podlegaja umorzeniu z chwila wykupu.

11.   WCZEŠNIEJSZY WYKUP NA ŽADANIE 0BLIGATARIUSZA -

11.1.    Zgodnie  z  art.  74  ust.  2  Ustawy  o  Obligacj.ach,  j.eželi  Emitent  jest  w  zwtoce  z  wykonaniem  w

terminie,  w catošci  lub  czešci  zobowiazaň  wynikajacych  z  Obligacji,  Obligacje  podlegaja  na  žadanie

Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz može žadaé wykupu Obligacji równiež w

przypadku niezawinionego przez Emitenta opóžnienia nie krótszego niž 3 (stownie: trzy) dni.
11.2.    Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, j.eželi Emitent nie ustanowi zabezpieczeň w terminach

wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegaja, na žadanie Obligatariusza, natychmiastowemu

wykupowi.

11.3.    Žadanie   wczešniej.szego   wykupu   jest   sktadane    przez   Obligatariusza    do    Uczestnika    KDPW

prowadzacego  rachunek  Obligatariusza  oraz  w  formie  pisemnej  na  adres  Emitenta  w  dowolnym
terminie po wystapieniu okolicznošci, o których mowa w pkt 11.1. i 11.2. Warunków Emisji. Wyptaty

šwiadczenia wynikaj.acego ze ztoženia przez Obligatariusza žadania wczešniej-szego wykupu Obligacj.i

przypadnie niezwtocznie po doreczeniu Emitentowi žadania wczešniej.szego wykupu ztožonego przez
Obligatariusza,niepóžniej.jednaknižwterminie10(stownie:dziesieciu)DniRoboczychoddoreczenia

Emitentowi   powyžszego  žadania   Obligatariusza.   Zaleca   sie   Obligatariuszom   uprzedni   kontakt  z

Emitentem  w celu  ustalenia  wtašciwej  procedury  i  szczegótów  postepowania  w zakresie sktadania

Wa.runki Emisji Obligacji serii C em.itowanych przez Polsoja sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie.
Z_a,I?.czni!nr±.d_ouchwawzarzqdupolsojasp.zo.o.zdnia06marca2020r.wsprawiezmianywarunkówEmisj.i
Obligacji serii C.
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žadania wczešniejszego wykupu.

11.4.            Kwota    na   j.edna   Obligacje,   w   jakiej   Obligacj.e   podlegaja   wczešniejszemu   wykupowi   w

powyžszych przypadkach, bedzie równa:
(i)               wartošci nominalnej jednej obligacj.i oraz

(ii)             wartošci  pozostatych  do zaptaty odsetek  naliczonych  do  dnia, w którym  kwota šrodków z
tytutu    wczešniejszego    wykupu    Obligacj.i    stata    sie    wymagalna    zgodnie    z    žadaniem

wczešniej.szego wykupu , o którym mowa w pkt 11.3.

12.   WCZEŠNIEJSZY WYKUP NA ŽADANIE EMITENTA

12.1.            Emitent    ma    prawo    dokonaé    wczešniej.szego    wykupu    wszystkich    lub    czešci    Obligacji

proporcjonalnie od wszystkich  Obligatariuszy  na wtasne žadanie,  nie wczešniej  niž  po 9 miesiacach
od przydziatu obligacj.i.                                                                                           '

12.2.           Emitent  poda   informacj.e   o  Žadaniu,   o   którym   mowa  w   ust.   1,   publikuj.ac  j.a   na  Stronie

lnternetowej, w terminie przypadajacym  nie póžniej.  niž  10 (stownie:  dziesieé)  Dni  Roboczych  przed

Dniem  Wczešniejszego  Wykupu  na  žadanie  Emitenta.  Wczešniejszy  wykupu  na  žadanie  Emitenta

przeprowadzany  bedzie  zgodnie  z  Regulacj.ami  KDPW,  a  w  przypadku  wprowadzenia  Obligacj.i  do
obrotu na Catalyst, równiež z wszelkimi regulacj.ami i przepisami obowiazujacymi na tym rynku.

12.3.           Ztytutu wczešniejszegowykupu obligacj.i na žadanie Emitenta, Emitent bedziezobowiazanydo

spetnienia dodatkowego šwiadczenia polegaj.acego na wyptaceniu každemu z Obligatariuszy premii w

wysokošci  0,5  %  (stownie:  pieciu  dziesiatych  procenta)  iloczynu  Wartošci  nominalnej  oraz  liczby

Obligacj.i, do których uprawniony jest dany Obligatariusz.

13.   WCZEŠNIEJSZY WYKUP Z MOCY USTAWY

13.1.           Zgodnie  z  art.  74  ust.  5  Ustawy  o  Obligacjach  w  przypadku   likwidacj.i   Emitenta  Obligacj.e

podlegaja natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociažby nie nastapit j.eszcze
Dzieň  Wykupu.  Ponadto,  zgodnie  z  art.  74  ust.  4  Ustawy  o  Obligacjach  w  przypadku  potaczenia

Emitenta z innym podmiotem, j.ego podziatu lub przeksztatcenia formy prawnej., Obligacj.e podlegaj.a

natychmiastowemu wykupowi, ježeli podmiot, który wstapit w obowiazki Emitenta z tytutu Obligacj.i,

zgodnie z Ustawa o Obligacj.ach nie posiada uprawnieň do ich emitowania.
13.2.            Kwota   na   jedna   Obligacje,   w   jakiej   Obligacje   podlegaj.a   wczešniejszemu   wykupowi   w

powyžszych przypadkach, bedzie równa:
(i)               wartošci nominalnej. jednei. Obligacji oraz

(ii)             wartošci  pozostatych  do zaptaty odsetek naliczonych  do dnia,  w  którym  kwota  šrodków z
tytutu wczešniejszego wykupu Obligacj.i stata sie wymagalna z mocy prawa.

14.   ZASADY PRZEPROWADZENA WCZEŠNIEJSZEG0 WYKUPU

14.1.            Emitent   dokona   wczešniej.szego   wykupu   Obligacji   za   pošrednictwem    KDPW.   Za   chwile

spetnienia Šwiadczenia pieniežnego z tytutu wykupu Obligacji przyjmui.e sie chwile uznania rachunku

pieniežnego stužacego do obstugi rachunku papierów wartošciowych Obligatariusza kwota ustalona
zgodnie  z  punktem  11,  12,  13  powyžej.  Podstawa  naliczenia  i spetnienia  Šwiadczenia  pieniežnego

przez Emitenta bedzie liczba Obligacj.i zapisana na rachunku inwestycyj.nym danego Obligatariusza.
14.2.           Z chwila wczešniej.szego wykupu obligacje objete wczešniej.szym wykupem ulegaja umorzeniu.

15.   OPROCENTOWANIE

15.1.     Ptatnošé odsetek

15.1.1.    Obligacje sa oprocentowane poczawszy od Dnia Przydziatu w wysokošci wskazanej w pkt 1.11.

Warunków Emisji, tj.. wedtug statej. stopy procentowej. równej 8 % (osiem procent) w stosunku
rocznym.

15.1.2.    Odsetki  beda  ptatne  kwartalnie  z  dotu,  w  Dniu   Ptatnošci  Odsetek,  opisanym  w pkt  1.12.

powyžeJ-.
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15.1.3.    W   przypadku,   gdy   Dzieň    Ptatnošci   Odsetek   nie   wypada   w   Dniu    Roboczym,    Emitent

zobowiazuje sie zaptacié Odsetki w pierwszym Dniu Roboczym nastepujacym po Dniu Ptatnošci

Odsetek.
15.2.            Obliczanie odsetek

15.2.1.    Odsetki beda obliczane w každym Okresie Odsetkowym od wartošci nominalnej Obligacji.

15.2.2.    Odsetki od Obligacji naliczane beda w okresie od Dnia Przydziatu (tacznie z tym dniem) do Dnia

Wykupu (tacznie z tym dniem).

15.2.3.    Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna sie od Dnia Przydziatu (tacznie z tym dniem) i koňczy w

ostatnim  dniu  pierwszego  Okresu  Odsetkowego  (tacznie z tym  dniem).  Každy kolejny Okres

Odsetkowy  rozpoczyna  sie  w  dniu  nastepuj.acym  po  dacie  ostatniego  dnia  poprzedniego

Okresu  Odsetkowego (tacznie z tym  dniem)  i  koňczy w ostatnim  dniu  Okresu  Odsetkowego

(tacznie z tym dniem). Poszczególne Okresy Odsetkowe wskazane zostaty w tabeli w pkt 1.12.
Warunków Emisji.

15.3.           Wartošé odsetek

Odsetki od Obligacji beda obliczane zgodnie z nastepujacym wzorem:

K = N * 8 % * (L/365)   '

8dzie:

K                 -oznacza odsetki za jedna obligacje na dany okres odsetkowy,

N                   -oznacza wartošé nominalna j.ednej obligacj.i,

L                   -   oznacza   liczbe   dni   w   danym   Okresie   Odsetkowym   (przy   czym   w   przypadku

wczešniej.szego   wykupu,   o   którym   mowa   w   pkt   10.4.   Warunków   Emisji,   Iiczba   dni   ulega

odpowiedniemu  skróceniu)  przy  zaokragleniu  wyniku  takiego  obliczenia  w  góre  lub  w  dót  do

jednego grosza (przy czym wartošé 50/100 lub wyžsza bedzie zaokraglana w góre).

i6.  zApnTA ŠwlADCZEŇ ZwiAZANycH Z oBLIGACIAMI

16.1.           Wszelkie  Šwiadczenia  pieniežne  wynikaj.ace  z  Obligacji  beda  wyptacane  przez  Emitenta  w

ztotych polskich.

16.2.        Wszelkie  ptatnošci  z  tytutu  Obligacj.i  beda  dokonywane  zá  pošrednictwem  KDPW,  zgodnie  z

Regulacjami KDPW.

16.3.           Wyptata   šwiadczeň   naležnych   Obligatariuszowi   podlegaé   bedzie  wszelkim   obowiazujacym

przepisom podatkowym i innym wtašciwym przepisom prawa polskiego.
16.4.           Obligatariusz  przekaže  podmiotowi  prowadzacemu  Rachunek  Papierów  Wartošciowych  lub

Rachunek Zbiorczy wszelkie informacj.e i dokumenty niezbedne do obstugi zobowiazaň Obligatariusza

z tytutu podatków, w zakresie i terminie wymaganym przez podmiot prowadzacy Rachunek Papierów

Wartošciowych lub Rachunek Zbiorczy.

16.5.           W przypadku,j.eželi obligatariusz nie przekaže podmiotowi prowadzacemu Rachunek papierów

Wartošciowych  lub  Rachunek  Zbiorczy  wszelkich  informacji  i  dokumentów  niezbednych  w  ocenie

Emitenta lub podmiotu prowadzacego Rachunek Papierów Wartošciowych lub Rachunek Zbiorczy do

zastosowania  obnižonej.  Iub  zerowej  stawki  opodatkowania,  podatek  zostanie  pobrany  w  petnej
wysokošci.

16.6.        Ptatnošci    b?da   dokonywane   w    Dniu    Ptatnošci    Odsetek,    w    Dniu    Wykupu    lub   w    Dniu

Wczešniejszego Wykupu. Ježeli Dzieň  Ptatnošci Odsetek lub Dzieň Wykupu lub Dzieň Wczešniejszego

Wykupu  przypadnie w dniu  niebedacym  Dniem  Roboczym,  data ptatnošci  Odsetek,  kwoty wykupu

Obligacj.i  lub kwoty wczešniejszego wykupu  Obligacji  bedzie kolej.ny Dzieň  Roboczy przypadajacy po

Dniu   Ptatnošci   Odsetek,   po   Dniu   Wykupu   lub   po   Dniu   Wczešniej.szego   Wykupu,   przy   czym

Wa_runk.i Emisji Obligacji serii C em.itowanych przez Polsoja sp. z o.o. z siedz.ibq w Warszawie.
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Obligatariuszom  nie  bedzie  przystugiwač  prawo  žadania  odsetek,  odszkodowaň  lub  jakichkolwiek

innych dodatkowych ptatnošci.

16.7.        Uprawnionymi  do  Šwiadczeň  z  tytutu  wyptaty  odsetek  beda  ci  Obligatariusze,   którzy  beda

posiadali Obligacje w Dniu  Ustalenia  Praw, a  uprawnionymi do Šwiadczeň z tytutu wykupu Obligacji
beda  ci  Obligatariusze,  którzy  beda  posiadali  Obligacje  w  Dniu  Ustalenia  Praw  za  ostatni  Okres

Odsetkowy.
16.8.        W  przypadku  zwtoki  Emitenta  w  ptatnošci  z  tytutu  Šwiadczeň  z  Obligacj.i,  Obligatariusze  beda

uprawnieni do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za opóžnienie za každy dzieň zwtoki. W

razie  przekazania  przez  Emitenta  šrodków  pieniežnych  w  wysokošci  niewystarczajacej  na  petne

pokrycie zobowiazaň z Obligacji naležnošci Obligatariuszy zostana pokryte ze Šrodków przekazanych

proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w nastepuj.acej kolejnošci:

(i)     odsetki z tytutu zwtoki Emitenta w spetnieniu šwiadczeň z obligacj.i,

(ii)    odsetki'

(iii)   wartošé nominalna.

16.9.        W przypadkach niezaležnych od Emitenta, które úniemožliwia spetnienie šwiadczeň pieniežnych

z  Obligacji  zgodnie  z  okrešlonymi  zasadami  i  w  terminach,  w  szczególnošci  w  przypadku  zmian

przepisów stosownych ustaw oraz regulacji  KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostana
dodatkowe dni wolne od  pracy, wptywaj.ace na dziatalnošé KDPW,  Emitent ustali  inne dni  ustalenia

praw  do  Šwiadczeň  z  Obligacji  w  taki  sposób,  aby  nowe  terminy  byty w j.ak  najwiekszym  stopniu
zbližone do terminów, które ulegna zmianie.

17.   ZABEZPIECZENIE 0BLIGACJl

17.1.           Obligacje Emitenta sa emitowane jako obligacj.e niezabezpieczone w rozumieniu art. 28 ust.1 i

2  Ustawy o Obligacjach.  Na  podstawie art.  28  ust. 2  Ustawy o Obligacj.ach, zabezpieczenie zostanie

ustanowione po wydaniu Obligacj.i.

17.2.            Naležnošci obligatariuszywynikaj.ace z obligacj.i serii czostana zabezpieczone przez poreczenie

do kwoty 3.000.000,00 (stownie:  trzech  milionów) ztotych  tzn.  nie  mniej.  niž  150% wielkošci  emisji,

rozumiane j.ako umowa o Šwiadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 KC, tj.  na  rzecz

Obligatariuszy, zawarta przez každego z Poreczycieli z Administratorem Zabezpieczenia.
17.3.           Umowa, o której mowawpktl7.2.zostaniezawartawformie pisemnejz podpisami notarialnie

pošwiadczonymi i bedzie przewidywata:

(i)     zobowiazanie  Poreczycieli  do  zabezpieczenia  dtugu  Emitenta  wynikaj.acego  z  emisj.i  Obligacj.i
serii C poprzez nieodwotalne zobowiazanie sie do spetnienia na rzecz osób trzecich wskazanych

w ppkt (ii),  któregokolwiek z zobowiazaň  pieniežnych  Emitenta wynikajacych z tytutu  nabycia

Obligacji serii C, pod warunkiem niespetnienia danego zobowiazania przez Emitenta,

(ii)    dokonania   zastrzeženia,   o   którym   mowa   w   ppkt   (i),'  na   rzecz   Obligatariuszy,   którym

przystugiwaé bedzie od  Emitenta wymagalne roszczenie pieniežne na warunkach okrešlonych
w WEO, identyfikowanych w trybie zgodnym z WEO dla danego roszczenia, z zastrzeženiem, že

do   skorzystania   przez   Obligatariusza   z   uprawnienia   do   dochodzenia   tego   roszczenia   od

Poreczycieli  niezbedne  jest  niespetnienie  danego  zobowiazania  w  terminie  wynikajacym  z

WEO,

(iii)   ograniczenie odpowiedzialnošci  Poreczycieli do kwoty 3.000.000,00 ztotych tzn.  nie mniej.  niž
150% wielkošci emisji,,

(iv)   rezygnacje Emitenta i Poreczycieli z uprawnienia do zmiany, wypowiedzenia lub odstapienia od
umowy  poreczenia,  i.eželi  takie  uprawienie  przystugiwatoby  im  na  mocy  przepisów  prawa

powszechnie obowiazuj.acego, z zastrzeženiem ppkt (vi),
(v)    nieodwotalna  rezygnacj.e   Emitenta  i   Poreczyc.ieli  z  uprawnienia  do  zmiany  lub  odwotania

zastrzeženia na rzecz osoby trzeciej., z zastrzeženiem ppkt (vi),

(vi)   dopuszczenie zmiany umowy poreczenia, w tym zmiany zastrzeženia  na  rzecz osoby trzeciej.,
wytacznie na warunkach wtašciwych  dla zmiany WEO,  poprzez wskazanie w WE0 aktualnych

postanowieň umowy poreczenia,

Warunki Emisji Obl.igacji seri.i C emitowanych przez Polsoja sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie.
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(vii) wskazanie, že uprawnienie Obligatariuszy do spetnienia przez  Poreczycieli  przystuguj.acych im
wzgledem    Emitenta    roszczeň    pieniežnych    z   tytutu    nabycia    Obligacj.i    przystuguje    pod

warunkiem, že Emitent nie spetnit tego roszczenia.

17.4.    Každorazowo ztoženie Zapisu, a takže nabycie Obligacji na  rynku wtórnym, uwaža sie za ztoženie

przez   nabywce   Obligacji   ošwiadczenia   o   zamiarze   skorzystania   z   uprawnienia   przyznanego   na

podstawie umowy, o której. mowa w pkt l7.2.                                    '
17.5.    W  dniu  20  stycznia  2020  roku,  Emitent  zawart  z  Administratorem  Zabezpieczenia  umowe  o

petnienie   funkcj.i   Administratora   Zabezpieczenia,   na   mocy   której   Administrator  Zabezpieczenia
zobowiazat sie  m.in.:  do  dokonywania  wszelkich  czynnošci  faktycznych  i  prawnych  koniecznych  do

zaspokojenia   roszczeň  Obligatariuszy  z  ustanowionego  zabezpieczenia  w  postaci   poreczenia,  w

sytuacji, w której Emitent nie spetni Šwiadczeň w terminach i na zasadach okrešlonych w Warunkach

EmisJ.i.

17.6.    Emitent zobowiazui.e sie zapewnié niezwtocznie,  przy czym  nie póžniej  niž w terminie 5 (stownie:

pieé) Dni Roboczych od Dnia Przydziatu, zawarcie umów poreczenia, o której. mowa w pkt 17.2.
17.7.    Emitent    zobowiazuje    sie    zapewnié   ztoženie    przez    Poreczycieli    wzgledem    Administratora

Zabezpieczenia w terminie wskazanym w pkt 17.6. powyžej. ošwiadczenia o poddaniu sie egzekucj.i w

trybie  art.  777  §  1  pkt  5  KPC,  co  do  zobowiazaň  wynikaj.acych  z  Obligacj.i  do  kwoty  3.000.000,00

(stownie: trzech milionów) ztotych tzn. nie mniej niž 1.50% wielkošci emisj.i,, przy czym Administrator
Zabezpieczenia  uprawniony  bedzie  do  wystapienia  z  wnioskiem  o  nadanie  klauzuli  wykonalnošci

takiemu aktowi w terminie do dnia 15 grudnia 2024 roku.

17.8.    W    przypadku    niezaspokoj.enia    przez    Emitenta    j.akichkolwiek    wymagalnych    wierzytelnošci

Obligatariuszy, Administrator Zabezpieczenia j.est obowiazany do pisemnego wezwania Emitenta do
zaptaty wymagalnych, a nieuiszczonych przez Emitenta kwot w terminie nie dtužszym niž 5 (stownie:

pieé)    Dni    Roboczych    .   W   sytuacj.i,   gdy   Emitent   nie   zadošéuczyni   wezwaniu   Administratora
Zabezpieczenia, Administrator Zabezpieczenia bedzie uprawniony do podj.ecia dziataň  bezpošrednio

zmierzajacych do zaspokoj.enia wierzytelnošci Obligatariuszy z Obligacj.i. Zaspokojenie wierzytelnošci

Obligatariuszy z  poreczenia  može  nastepowaé z  catego  maj.atku  Poreczyciela,  który odpowiada  za

dtugi Emitenta Obligacji jako wspótdtužnik solidarny.

17.9.    Wszelkie wyp+aty šrodków pieniežnych na rzecz uprawnionych obligatariuszy z tytutu prowadzonej

przez Administratora Zabezpieczenia egzekucj-i beda dokonywane przez KDPW.

18.   OB0WIAZKl lNFORMACYJNE. DODATKOWE Z0BOWIAZANIA EMITENTA

18.1.    Do  czasu  catkowitego  wykupu  wszystkich   Obliga.cj.i,  stosownie  do  zapisów  art.   37  Ustawy  o

Obligacjach,  Emitent udostepni Obligatariuszom roczne Sprawozdanie Finansowe Emitenta za každy

zakoňczony rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania.
18.2.        Powyžszy dokument bedzie udostepniany obligatariuszom w ten sposób, iž Emitent zamiešci na

stronieinternetowej±±±±±±±±Ím+!±±Lgi&g._i__a=.,=..g!ťjegoskanwformaciepDF.

18.3.        Wszelkie   ogtoszenia   lub   zawiadomienia   kierowane   przez' Emitenta   do   Obligatariuszy   beda

dokonywane poprzez przekazanie ich do publicznej wiadomošci na stronie internetowej. Emitenta.

18.4.    Na   podstawie   art.   16   Ustawy   o   Obligacjach   wszelkie   dokumenty,   informacje   i   komunikaty

publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacj.ach Emitent
bedzie   przekazywaé   w   postaci   drukowanej.   do   Oferuj.acego.   Oferujacy   bedzie   przechowywaé

przekazane dokumenty do czasu upWwu przedawnienia roszczeň wynikajacych z Obligacji.
18.5.    Wszelkie   ogtoszenia   lub   zawiadomienia   kierowane   przez   Obligatariusza   do   Emitenta   beda

przekazywane  na  adres  Emitenta:   ul.   Posag  7  Panien   lA,  02-495  Warszawa.   Obligatariusze  sa
upowažnieni   do   wysytania   powiadomieň   za   pomoca   poczty   elektronicznej   na   ponižszy   adres
Emitenta:  hello@polsoj.a.com.pl,  za wyjatkiem  powiadomieň  dotyczacych  zobowiazaň  Emitenta,  w

szczególnošci,   ježeli   niewykonanie   zobowiazania    može   prowadzié   do   wczešniejszego   wykupu

Obligacji -w takim wypadku, dla ich wažnošci i skutecznošci, powiadomienia musza byč sporzadzone

w formie pisemnej. i przesytane poczta listem poleconym albo za pomoca kuriera na adres Emitenta

podany w Warunkach Emisji.

Wa_runki Emisji Obl.igacji serii C emitowanych przez Polsoja sp. z o.o. z siedz.ibq w Warszawie.
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19.   ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY

Warunki  Emisji  przewiduj.a  Zgromadzenie  Obligatariuszy,  stosownie  do  art.  47  Ustawy  o  Obligacjach

(,,Zgromadzenie  Obligatariuszy'').  Do  sposobu  i  trybu  zwotania  oraz  przeprowadzania  Zgromadzenia
Obligatariuszy stosuj.e sie przepisy Rozdziatu 5 Ustawy o Obligacjach.

20.   GLÓWNE CZYNIKI RYZYKA

Wskazuje sie na  nastepujace gtówne czynniki  ryzyka zwiazane z nabyciem Obligacj.i.  Ponižszy spis nie ma

charakteru  zamknietego  i    obej.muje  najwažniej.sze  czynniki,  które  wedtug  naj.Iepszej  wiedzy  Emitenta

naležy uwzglednié przy podejmowaniu decyzj.i inwestycyjnej.. Ziszczenie sie dowolnego z nich, može mieé
negatywny  wptyw  na  dziatalnošé  prowadzona  przez   Emitenta   i  j.ego  wyniki  finansowe.   Emitent  nie

wyklucza,  že  moga  istnieé  inne  czynniki  dotychczas  nierozpoznane  przez  Spótke,  które  moga  mieé  w

przysztošci negatywny wptyw na j.ego dziatalnošé.

Przedstawiaj.ac czynniki ryzyka w ponižszej kolei.nošci, Emitent nie kierowat sie prawdopodobieňstwem ich

zaistnienia ani ocena ich wažnošci.

Ryzyko dotyczace regulacji prawnych

Ryzyko   regulacyjne   dotyczy  možliwošci   zmian   regulacj.i   prawnych   w  otoczeniu   przedsiebiorstwa   lub

sytuacj.i,   w   których   brak  jest   regulacj.i   albo   istniej.a   níe].asne   regulacj.e   zwiazane   z   prowadzeniem

dziatalnošci. Jest to istotny rodzaj. ryzyka prawnego, które jest kreowane przez arbitralne decyzj.e organów

paňstwowych dotyczace np.: polityki fiskalnej, kursu walutowego, barier transferu zysków, które wptywaj.a
na warunki funkcjonowania przedsiebiorstwa, a w tym m.in. na koszty.

Ryzyko nieadekwatnošci inwestycji w obligacje                                         '

Každy podmiot rozwažaj.acy inwestycje w Obligacj.e powinien rozwažyé, czy inwestycj.a w Obligacje j.est dla
niego odpowiednia. W szczególnošci každy potencj.alny inwestor powinien:

(i)     posiadaé wystarczaj.aca wiedze  i  došwiadczenie  do  dokonania wtašciwej  oceny Obligacj.i  oraz
korzyšci i ryzyk zwiazanych z inwestowaniem w Obligacje;

(ii)    posiadaé  znaj.omošé  oraz  dostep  do  odpowiednich  narzedzi  analitycznych  umožliwiajacych
dokonanie oceny, w kontekšcie j.ego sytuacji finansowej.,  inwestycji w Obligacje oraz wptywu
inwestycji w Obligacj.e na jego portfel inwestycyjny;

(iii)   posiadaé wystarczaj.ace  zasoby finansowe  oraz  ptynnošé  dla  poniesienia  wszelkich  rodzajów
ryzyka zwiazanego z inwestowaniem w Obligacj.e;

(iv)   w petni rozumieé Warunki Emisji Obligacj.i oraz posiadaé znaj.omošé rynków finansowych;

(v)    posiadaé umiejetnošé oceny ewentualnych scenariuszy rozwoj.u gospodarczego, poziomu stóp

procentowych i inflacj.i oraz innych czynników, które moga wptynaé na inwestycj.e w Obligacje.

Ryzyko  naruszenia  przepisów w zwiazku  z  oferta  publiczna,  skutkujace  zastosowaniem  przez  KNF
sankcji                                                                                                                    ,

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podej.rzenia naruszenia przepisów prawa w zwiazku z oferta

publiczna,   subskrypcja   lub   sprzedaža,   dokonywanymi   na   podstawie   tej.   oferty,   na   terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej., przez emitenta, sprzedajacego lub inne podmioty uczestniczace w tej ofercie,

subskrypcji  lub  sprzedažy w  imieniu  lub  na  zlecenie  emitenta  lub  sprzedajacego  albo  uzasadnionego

podejrzenia, že takie naruszenie može nastapié , Komisj.a može:

(i)     nakazaé wstrzymanie rozpoczecia oferty publicznej., subskrypcji lub sprzedažy albo przerwanie

jej przebiegu, na okres nie dtužszy niž 10 dni roboczych, lub
(ii)    zakazaé rozpoczecia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedažy albo dalszego jej. prowadzenia,

Iub

ya.runk.i _Emisji obl.igacji serii c emitowanych przez polsoja sp. z o.o. z siedzibq w warszaw.ie.
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Obligacji serii C.

15/19



(iii)   opublikowač,   na   koszt  emitenta   lub   sprzedaj.acego,   informacje  o   niezgodnym   z   prawem
dziataniu w zwiazku z oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaža.

W zwiazku z dana oferta publiczna, subskrypcj.a lub sprzedaža,  Komisja može wielokrotnie zastosowaé
Šrodek przewidziany w pkt (ii) i (iii).

Komisja može zastosowaé šrodki, o których mowa powyžej, takže w przypadku gdy:

(i)     oferta    publiczna,    subskrypcja    lub   sprzedaž    papierów   wartošciowych,    dokonywane    na

podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym
w znaczacy sposób naruszatyby interesy inwestorów;

(ii)    istnieja przestanki, które w Šwietle przepisów prawa moga prowadzié do ustania bytu prawnego
emitenta;                                                                                               ,

(iii)   dziatalnošé emitenta byta lub i.est prowadzona z ražacym naruszeniem przepisów prawa, które
to naruszenie može mieé istotny wptyw na ocene papierów wartošciowych emitenta lub tež w
Šwietle przepisów prawa  može prowadzié do ustania  bytu  prawnego lub upadtošci emitenta,
lub

(iv)   status  prawny  papierów wartošciowych jest  niezgodny z  przepisami  prawa,  i  w  šwietle  tych

przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartošciowych za nieistniejace lub obarczone
wada prawna maj.aca istotny wptyw na ich ocene.

Ustawa   o   Ofercie   Publicznej   postuguj.e   sie   równiež   rygorami   obejmujacymi   prowadzenie   przez
emitentów  papierów  wartošciowych  akcji  promocyjnej.  i  przewiduj.e  okrešlone  sankcj.e  naktadane  za

naruszajace przepisy prawa uchybienia.

Ryzyko zwiazane z niewlašciwym wypelnieniem oraz nieoplaceniem zapisu na Obligacje

Wszelkie konsekwencje wynikaj.ace z niewtašciwego wypetnienia Formularza Zapisu na Obligacje ponosi
lnwestor. Zapis pomij.aj.acy jakikolwiek z wymaganych elementów može zostaé uznany za niewažny.

Nieoptacenie Zapisu  na  Obligacje w terminie  oraz w sposób  okrešlony w Warunkach  Emisji  powoduje

niewažnošé ztožonego Zapisu. Dokonanie w terminie wptaty na mniej.sza liczbe Obligacji niž wskazana w

zapisie  nie  oznacza  automatycznie  niewažnošci  zapisu.  Przy  przydziale  može  on  byé  traktowany j.ak

ztožony   na    liczbe   Obligacj.i    majaca   pokrycie   we   wptaconej.    kwocie,   z   uwzglQdnieniem   zasady

nieprzydzielania utamkowych czešci Obligacj.i, jednak w przypadku nadsubskrypcji,  Emitent bedzie miat

takže prawo w ogóle nie uwzgledniač takiego zapisu przy przydziale.

Ryzyko zwiazane z redukcja zapisów

Wprzypadku,gdywartošéztožonychzapisówbedziewyžszaodzaktadanej.maksymalnejwielkošciemisi.i

wskazanej  w  pkt  1.8.  Warunków  Emisji,  Emitent  bedzie  uprawniony  do  przeprowadzenie  redukcji
zapisów  zgodnie  z  pkt.  6.10.  WEO,  co  nie  uprawnia  lnwestora  do  wysuwania  wzgledem  Emitenta

jakichkolwiek roszczeň.

Oznacza   to,   Že   Emitent   može   przydzielié   lnwestorowi   mniej.sza   liczbe   Obligacj.i   niž   wskazana   w

Formularzu Zapisu lub nie przydzielič ich w ogóle. W takim przypadku zwrot wptaconych przez lnwestora

Šrodków   lub   róžnicy   pomiedzy   wptata   lnwestora   a   wartošcia   przydzielonych   Obligacj.i   nastapi

niezwtocznie, ale nie póžniej niž w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni Roboczych od Dnia Przydziatu. Zwrot

šrodków nastapi bez j.akichkolwiek odsetek lub odszkodowaň.           ,

Ryzyko zwiazane z sytuacja makroekonomiczna Polski

Kondycja finansowa Emitenta jest uzaležniona m.in. od warunków makroekonomicznych panujacych w
kraj.u   i   za   granica.   Na   wyniki   finansowe   osiagane   przez   Spótke   istotny   wptyw   maj.a   warunki
makroekonomiczne  okrešlane wskažnikami takimi, j.ak tempo wzrostu  PKB,  stopa  bezrobocia,  poziom
wynagrodzeň, poziom ptacy minimalnej oraz poziom inflacj.i,

Ryzyko kursowe

ya.runki..Emisji pbligacji serii c em.itowanych przez polsoja sp. z o.o. z siedzibq w warszawie.
Z^a,I_f l:_:_:_i! :r ±. d.o uchwaty zarzqdu polsoja sp. z o.o. z dnja 06 marca 2020 r. h sprawje zmiany warunków Em.isj.i
Obligacji serii C.
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W  zwiazku  z  prowadzeniem  przez  Emitenta  operacji  gospodarczych  poza  granicami  Polski,  kondycj.a
finansowa  Emitenta zwiazana jest   m.in. z  kursami   walutowymi w PLN  dla  nastepujacych walut:  EUR,
CZK.  Przy  obecnej.  strukturze  sprzedažy  i  zakupów w  poszczególnych  walutach  ryzyko  walutowe  dla

prowadzonych  operacj.i  równowažy  sie  w  wyniku  zbližonych  wartošci  sprzedažy  i  zakupów  w  danei.
walucie.  W  przypadku  zaistnienia  nierównowagi  obrotów walutowych  Emitent  przygotowany jest do
zawierania transakcji zabezpieczaj.acych kursy walutowe dla przysztych niezrównowažonych obrotów w
danej.  walucie z  wyprzedzeniem  poprzez  zawieranie transakcj.i  terminowych  kupna/sprzedažy waluty
typu Forward .

Ryzyko stopy procentowej

Naraženie   Emitenta   na   ryzyko  rynkowe  wywotane  zmianami   stop   procentowych   dotyczy  przede
wszystkim  czešci  zobowiazaň  oprocentowanych,  do  której.  naleža  zobowiazania  z  tytutu  požyczek,
leasingu  oraz  kredytów.  Zobowiazania  te  oprocentowane  sa  wedtug zmiennych  stop  procentowych,
dlatego naražaj.a Spótke na ryzyko zmiennošci przeptywów pieniežnych.

Ryzyko    odejšcia     kluczowych     czlonków    kierownictwa     i     tr,udnošci    z    pozyskaniem     nowej
wykwalifikowanej kadry zarzadzajacej

Efektywnošč   dziatalnošci   Emitenta,   w   dužej   mierze   jest   uzaležniona   od   stabilnošci   zatrudnienia
kluczowych  pracowników  oraz  kadry  menedžerskiej..  Rezygnacj.a  jednej.  lub  kilku  osób  zaj.mujacych
kluczowe  stanowiska  w strukturze  organizacyjnej  Emitenta  može w  sposób  istotny  przyczynié sie  do

pogorszenia   biežacej.   kondycji   finansowej.   W   takiej   sytuacji   utrzymanie   efektywnošci   dziatania
wymagatoby zatrudnienia nowych, wykwalifikowanych pracowników.

Ryzyko nieuzyskana dostepu do žródet finansowania

Na chwile obecna przeptywy z biežacej dziatalnošci nie zapewniaja jeszcze Šrodków wystarczajacych na

pokrycie  zapotrzebowania  na  kapitat.  W  zwiazku  z  tym  konieczne  jest  pozyskanie  przez  Emitenta
finansowania   zewnetrznego.   W   tym   celu   Emitent   przeprowadza   Oferte   Obligacji.   Niepozyskanie
zaktadanych  Šrodków albo z  emisji  Obligacji,  albo w  inny sposób  može  skutkowaé tym  že Spótka  nie
osiagnie zaktadanych wyników finansowych.

Ryzyko niel{orzystnych zmian przepisów podatkowych

W   Polsce  mai.a  miej.sce  czeste  zmiany  przepisów  prawa   regulujacych   opodatkowanie  dziatalnošci

gospodarczej.   Istniej.e  ryzyko  zmiany  obecnych   przepisów  podatkowych,  w  taki  sposób,  že  nowe
regulacje moga okazaé sie mniej korzystne dla Emitenta, co w konsekwencj.i može negatywnie wptywaé
na jej wyniki finansowe.

Ryzyko zwiazane z ogólna polityka fiskalna kraju

System   podatkowy   w   Polsce   cechuj.e   sie   duža   zmiennošcia   i   brakiem   spójnošci   w   interpretacji

poszczególnych  przepisów  oraz  brakiem  wypracowania  j.ednolitych  stanowisk  zarówno  przez  organy
skarbowe, j.ak i orzecznictwo sadowe.

Ryzyko dotyczace regulacji prawnych

Ryzyko  regulacyjne  dotyczy  možliwošci  zmian  regulacji  prawnych  w  otoczeniu  przedsiebiorstwa  lub
sytuacj.i,  w  których   brak  jest  regulacji   albo   istniej.a   niej.asne   regulacje  zwiazane  z   prowadzeniem
dziatalnošci.  Jest  to  istotny  rodzaj.  ryzyka  prawnego,  które  jest  kreowane  przez  arbitralne  decyzje
organów  paňstwowych  dotyczace  np.:  polityki  fiskalnej,  kursu  walutowego,  barier transferu  zysków,
które wptywaja na warunki funkcj.onowania przedsiebiorstwa, a w tym m.in. na koszty.

Ryzyko niewykupienia Obligacji

Z inwestycj.a w papiery wartošciowe zwiazane sa rožne ryzyka.  Najistotniej.szym ryzykiem dla dtužnych

papierów  wartošciowych  jest  ryzyko  ich  niewykupienia.  Nie  možňa  wykluczyé  sytuacji,  že  na  skutek
znaczacych  zmian  w  zakresie  prowadzonej  przez  Spótke  dziatalnošci  gospodarczej  nie  bedzie  ona  w
stanie wykupié Obligacji w Dniu Wykupu. W takim przypadku Obligatariusze beda sie mogli zaspokoié z

przedmiotu zabezpieczenia.

Ryzyko braku splaty zobowiazaň z tytulu Obligacji

Wa.runki _Emisji Obligacji serii C em.itowanych przez Polsoja sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie.
Z^a:.q:zni! nr l. d_o uchwaťy zarzqdu polsoja sp. z o.o. z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie zmiany warunków Emisji
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Zgodnie z Warunkami  Emisj.i  Emitent zobowiazany jest do wykupú  Obligacji  w  Dniu  Wykupu  poprzez
wyptate  Obligatariuszom  kwoty w wysokošci  równej  iloczynowi  liczby Obligacj.i  danego  Obligatariusza
oraz  wartošci  nominalnej  jednej  Obligacj.i  okrešlonej  w  pkt.  1.5.  Warunków  Emisji,  powiekszonej  o

naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy. Emitent zobowiazat sie takže do wyptaty kwoty Odsetek
od Obligacj.i w ustalonych terminach i wysokošci.

W przypadku  pogorszenia sie sytuacji finansowej  Emitenta  nie  možna wykluczyé ryzyka zwiazanego z

brakiem  wyptaty  Odsetek,  nieterminowym  wykupem  Obligacj.i  przez  Emitenta  lub  tež  catkowitym
brakiem možliwošci ich wykupu  przez Emitenta. Zwtoka z wykonaniem w terminie, w catošci lub czešci

zobowiazaň  wynikajacych  z  Obligacj.i,   uprawnia   Obligatariuszy  do  žadania  wczešniej.szego  wykupu

Obligacj.i. W takim wypadku Obligacj.e beda podlegaé wykupowi przed Dniem Wykupu wskazanym w pkt

1.9.  Warunków  Emisj.i,  w wyniku  czego  Emitent  može  byé  naražony  na  ryzyko  utraty  ptynnošci.  Brak

sptaty zobowiazaň z tytutu Obligaci.i može stanowié takž.e podstawe do ogtoszenia upadtošci Emitenta.
W takim przypadku wierzytelnošci Obligatariuszy z tytutu Obligacji moga zostaé zaspokoj.one jedynie w
czešci, badž moga zostaé niezaspokoj.one w catošci.

W przypadku braku sptaty zobowiazaň z tytutu Obligacji, Obligatariusze beda musieli dochodzié swoich

roszczeň na drodze postepowania sadowego, co može generowaé p,o stronie Obligatariuszy dodatkowe
koszty.

Ryzyko zwiazane ze zmianami w przepisach podatkowych zwiazanych z obrotem obligacjami

Polski  system  podatkowy,  j.ego  interpretacje  i  stanowiska  organów  podatkowych  odnoszace  sie  do

przepisów prawa  podatkowego ulegaja czestym zmianom. Z uwagi  na  powyžsze,  posiadacze Obligacj.i
moga zostaé naraženi na niekorzystne zmiany, gtownie w odniesieniu do stawek podatkowych. Može to
negatywnie wptynaé na zwrot z zainwestowanego w Obligacje kapitatu.

Ryzyko niskiej ptynnošci Obligacji

Nabywca Obligacj.i  powinien  zdawaé sobie sprawe, že aby wyj.Šé z inwestycji  przed terminem wykupu

konieczna  jest  ich  sprzedaž  innemu  inwestorowi.  W  przypadku  obligacji  nienotowanych   na   rynku

Catalyst, inwestor sam musi znaležé podmiot zainteresowany kupnem posiadanych przez niego Obligacj.i

i zawrzeé z nim umowe cywilno-prawna.

Ryzyko braku ustanowienia zabezpieczenia Obligacji

Kwestie  zwiazane  z  ustanowieniem  zabezpieczenia  wierzytelnošci  wynikaj.acych  z  Obligacj.i,  w  tym
konsekwencje niedotrzymania okrešlonych terminów zostaty szczegótowo opisane w pkt 17 niniejszych
Warunków Emisji.

Ryzyko zwiazane ze zobowiazaniami wobec obligatariuszy

Zgodnie z przyjetymi warunkami emisi.i Obligacj.i Emitent zobowiazany j.est do wykupu Obligacji w Dniu
Wykupu    poprzez   wyptate   Obligatariuszom   Šrodków   pieniežnych   w   wysokošci   równej.   wartošci
nominalnej  Obligacj.i  i  liczby  Obligacj.i.  Emitent  zobowiazat  sie  takže  do  wyptaty  kwoty  odsetek  od
Obligacji  w  ustalonych  terminach  i  wysokošci.  Nie  možna jednak wykluczyé  ryzyka  niewywiazania  sie

przez Emitenta ze swoich zobowiazaň wobec Obligatariuszy. W przypadku, gdy Emitent nie wypetni w
catošci lub w czešci zobowiazaň wynikajacych z Obligacji, podlegaja one przedterminowemu wykupowi
na žadanie Obligatariusza. Nie možna jednak zagwarantowaé, že Emitent zadošéuczyni takiemu žadaniu.
W  przypadku  uchylania  sie  przez  Emitenta  od  zobowiazaň  wynikaj-acych  z  Obligacji,  Administrator
Zabezpieczeň     podejmie     dziatania     egzekucyj.ne,     zmierzaj.ace     do     zaspokojenia     wierzytelnošci
Obligatariuszy.  Zdaniem  Emitenta, jego  obecna  i  przewjdywana  w  okresie wykupu  Obligacji  ptynnošé
finansowa gwarantuje wtašciwa wyptate kwot zobowiazaň wobec Obligatariuszy.

Ryzyko zwiazane z kolejnymi emisjami obligacji

Emitent  zaktada,  že  w  przysztošci  takže  bedzie  korzystat z  finansowania  swoj.ej.  dziatalnošci  Šrodkami

pozyskanymi z emisji obligacji.  Nie možna wykluczyé, že zaistniate W przysztošci okolicznošci spowoduj.a

potrzebe i zasadnošé emisji obligacj.i o krótszym terminie wykupu, który przypadaé bedzie przed Dniem
Wykupu wskazanym w pkt 1.9. WEO.

Wa.runki Emisj.i Obligacji seri.i C em.itowanych przez Polsoja sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie.
Z_a!q:zni! nr |. d_o uchwaly zarzqdu polsoja sp. z o.o. z dn.ia 06 marca 2020 r. w sprawie zmiany warunków Emisji
Obl.igacji serii C.
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21.   KLAUZULA SALWATORYJNA

W  przypadku,  gdyby  którekolwiek  z  postanowieň  niniejszych  Warunków  Emisji  i.est  albo  statoby  sie

niewažne   albo   nieegzekwowalne   w   catošci   lub   w   czešci,   wažnošé   i   egzekwowalnošé   pozostatych

postanowieň  nie  može  byé  w  žaden  sposób  naruszona.  W  takim  wypadku,  niewažne  postanowienie
zostanie  zastapione  przez  dozwolone  postanowienie,  którego  trešé  bedzie  najbližsza  zastepowanemu

postanowieniu,  przy uwzglednieniu warunków ekonomicznych.  Powyžsza zasada obowiazuje równiež w
odniesieniu do jakichkolwiek luk prawnych, które moga powstaé przy stosowaniu niniej.szych Warunków

Emisji.

22.   PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŇ

Wszelkie roszczenia wynika].ace z Obligacj.i przedawniaj.a sie po uptywie 10 lat od dnia ich wymagalnošci.

23,   PRAWO WLAŠCIWE. JURYSDYKCJA.

Obligacje sa emitowane zgodnie z prawem polskim i temu  prawu po'dlegaj.a. Wszelkie spory powstate w
zwiazku  z  niniejsza  emisja  Obligacji  beda  rozstrzygane  przez  sad  powszechny wtašciwy  miejscowo  dla

Emitenta.

24.   POSTANOWIENIA KOŇCOWE

24.1.            W    przypadku    jakichkolwiek    rozbiežnošci    pomiedzy    niniejszymi    Warunkami     Emisj.i    a

obowiazujacymi  w  danym  czasie  Regulacjami   KDPW  dotyczacymi  spetniania  Šwiadczeň  z  tytutu

Obligacj.i, wiažacy charakter beda miaw odpowiednie Regulacje KDPW.
24.2.           W  zakresie  nieuregulowanym  w  Warunkach   Emisj.i  stosuje  sie  Ustawe  o  Obligacjach  oraz

Regulacj.e KDPW.

24.3.           W  przypadku   podjecia   przez   Emitenta   uchwáty  w  sprawie  zmiany  Warunków   Emisj.i   lub

Propozycji  Nabycia  Obligacj.i  w  terminie  przyjmowania   Formularzy  Przyjecia   Propozycji   Nabycia,

Subskrybentowi,  w  terminie  2  (dwóch)  dni  roboczych  liczonych  od  daty  otrzymania  informacj.i  o

zmianie Warunków Emisji lub Propozycji Nabycia Obligacj.i, przystuguje prawo ztoženia ošwiadczenia

o uchyleniu sie od skutków prawnych ztožonego zapisu.                  ,

Warszawa, 13 luty 2020 roku

W imieniu Emitenta:

ya.runki.Emisji obligacji serii c emitowanych przez polsoja sp. z o.o. z siedzibq w warszawie.
Z^a!r_:_::i: :: _±. d^o uchwaíy zarzqdu polsoja sp. z o.o. z dnia 06 marca 2020 r. h sprawie zmiany warunków Emisji
Obl.igacji serii C.
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