ZAŁĄCZNIK NR 12
UCHWAŁA NR ....................
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia ....................
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. b z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie województwa (Dz. U.
[****]), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. [****])
oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. [****]) Sejmik
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

1.
2.
3.
4.
5.

§ 1.
Województwo Małopolskie wyemituje ….. (słownie: ….) obligacji o wartości nominalnej ….. zł.
każda (słownie: ……), na łączną kwotę …… zł (słownie: …..).
Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia, skierowaną do indywidualnych adresatów,
w liczbie nie więcej niż …….
Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.
Środki uzyskane z emisji obligacji w latach …… zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie
przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. [****]), które będą
polegały na tworzeniu warunków do powstawania legalnych miejsc pracy w obszarze usług
wspierających seniorów oraz usług gospodarczych poprzez udostępnienie mieszkańcom
Województwa Małopolskiego systemu bonowego na usługi w ramach projektu pn. "Małopolskie
Obligacje Społeczne"
§ 3.
1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria ……..;
2) seria ……..;
2. Emisja obligacji serii …. zostanie przeprowadzona w ….. roku, a emisja obligacji serii ….., zostanie
przeprowadzona w …. roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej – …..zł. (słownie: …..).
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.
5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych
Województwa Małopolskiego.
§ 4.
1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) …..;
2) …..
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Województwo Małopolskie (emitenta) obligacji dowolnej
serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji
nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.
1. Obligatariuszowi przysługuje premia w przypadku, potwierdzenia przez Biegłego Rewidenta w
Sprawozdaniu o Przychodach osiągnięcia wskaźnika opisanego w Punkcie (vii) Sprawozdania o
Przychodach.
2. Premia płatna jest nie później niż w terminie 90 dni od Dnia Wykupu.
3. Wysokość Premii wyniesie 5% w skali roku od wartości emisji obligacji.
§ 6.
Wydatki związane z premią dla Obligatariusza oraz rozchody związane z wykupem obligacji w latach
….. zostaną pokryte z ………………...
§ 7.
Upoważnia się Zarząd Województwa Małopolskiego do dokonywania wszelkich czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających
z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

