
 

 

 

 

i2 Development S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520460) 

ANEKS NR 4 

z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

do prospektu emisyjnego i2 Development S.A. 

zatwierdzonego dnia 30 marca 2016 r. 

decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/6/14/16 

(„Prospekt”) 

 

Niniejszy aneks nr 4 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Terminy pisane w niniejszym Aneksie wielką literą zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale: „Skróty 

i definicje”. 

 

Informacja o podpisaniu przez Spółkę umowy zastawu rejestrowego, w związku z umową kredytu opisaną 

w Aneksie nr 1 do Prospektu 

W związku z podpisaniem umowy zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku deweloperskiego, 

stanowiącego zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej pomiędzy i2 Development sp. z o.o. Piękna sp.k. a Alior 

Bank S.A., której opis zgodnie z Aneksem nr 1 do Prospektu z dnia 31 marca 2016 r., zatwierdzonym decyzją 

Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/6/14/16 został zamieszczony w rozdziale „Opis działalności Grupy 

– Istotne Umowy – Umowy finansowe Spółek Zależnych – Umowa kredytu nieodnawialnego pomiędzy Alior 

Bankiem S.A. a i2 Development sp. z o.o. Piękna sp.k.” do Prospektu wprowadzono następujące zmiany: 

 

W rozdziale „Opis działalności Grupy - Istotne umowy - Istotne rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 

- Zabezpieczenia ustanowione na istotnych aktywach Grupy po drugim akapicie dodaje się akapit trzeci: 

„Dodatkowo, zgodnie z umową kredytu nieodnawialnego pomiędzy Alior Bankiem S.A. a i2 Development sp. z o.o. 

Piękna sp.k., na zabezpieczenie wierzytelności Alior Banku S.A. z tytułu przedmiotowej umowy kredytu, zostało 

ustanowione zabezpieczenie na aktywach trwałych w postaci zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku 

deweloperskiego do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 37.880.244 PLN (zob. rozdział „Istotne umowy” 

podrozdział „Umowy finansowe Spółek Zależnych” podtytuł „Umowa kredytu nieodnawialnego pomiędzy Alior 

Bankiem S.A. a i2 Development sp. z o.o. Piękna sp.k.” powyżej).” 


