
WYKAZ UNIEWAŻNIONYCH DOKUMENTÓW OBLIGACJI 

 

Spółka INFINITY spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 15/15, 00-549 Warszawa, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505049, 

REGON: 147183067, NIP: 7010419230 (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w związku ze: 

1) zmianą warunków emisji obligacji serii A na podstawie porozumienia z dnia 8 stycznia 2018 r. 

zawartego pomiędzy Spółką a jedynym obligatariuszem obligacji oraz w związku ze zmianą 

warunków emisji obligacji mającą wpływ na treść odcinka zbiorowego obligacji nr 3, 

wystawionego w dniu 23 czerwca 2017 r. obejmującego 121.270 (słownie: sto dwadzieścia jeden 

tysięcy dwieście siedemdziesiąt) obligacji serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc 

złotych) każda, o numerach od A – 1 do A – 121.270, na którym jako obligatariusz wskazany jest 

fundusz INFINITY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zabłocie 

25/20, 30-701 Kraków, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd 

Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1103 („Odcinek 

Zbiorowy”), 

2) podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 8 stycznia 2018 r. uchwały o unieważnieniu Odcinka 

Zbiorowego, 

- niniejszym przedstawia poniżej na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 

wykaz unieważnionych dokumentów obligacji: 

1. odcinek zbiorowy obligacji nr 3, wystawiony w dniu 8 stycznia 2018 r. obejmujący 121.270 

(słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt) obligacji serii A, o wartości 

nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o numerach od A – 1 do A – 121.270, na 

którym jako obligatariusz wskazany jest fundusz INFINITY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z 

siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, wpisanego do rejestru funduszy 

inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy 

pod numerem RFI 1103 

 

 



WYKAZ UNIEWAŻNIONYCH DOKUMENTÓW OBLIGACJI 

 

Spółka INFINITY spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 15/15, 00-549 Warszawa, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505049, 

REGON: 147183067, NIP: 7010419230 (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w związku ze: 

1) zmianą warunków emisji obligacji serii A na podstawie porozumienia z dnia 8 stycznia 2018 r. 

zawartego pomiędzy Spółką a jedynym obligatariuszem obligacji oraz w związku ze zmianą 

warunków emisji obligacji mającą wpływ na treść odcinka zbiorowego obligacji nr 3, 

wystawionego w dniu 23 czerwca 2017 r. obejmującego 121.270 (słownie: sto dwadzieścia jeden 

tysięcy dwieście siedemdziesiąt) obligacji serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc 

złotych) każda, o numerach od A – 1 do A – 121.270, na którym jako obligatariusz wskazany jest 

fundusz INFINITY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zabłocie 

25/20, 30-701 Kraków, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd 

Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1103 („Odcinek 

Zbiorowy”), 

2) podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 8 stycznia 2018 r. uchwały o unieważnieniu Odcinka 

Zbiorowego, 

- niniejszym przedstawia poniżej na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 

wykaz unieważnionych dokumentów obligacji: 

1. odcinek zbiorowy obligacji nr 3, wystawiony w dniu 8 stycznia 2018 r. obejmujący 121.270 

(słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt) obligacji serii A, o wartości 

nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o numerach od A – 1 do A – 121.270, na 

którym jako obligatariusz wskazany jest fundusz INFINITY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z 

siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, wpisanego do rejestru funduszy 

inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy 

pod numerem RFI 1103 

 

 


