
** Zysk z działalności kontynuowanej przed

opodatkowaniem i kosztami finansowania,

uwzględniający zysk / stratę z aktualizacji

wyceny aktywów i ewentualne odpisy z

tytułu utraty wartości

* Program obejmuje obligacje oferowane w

ramach Oferty oraz inne instrumenty

dłużne, które potencjalnie zostaną

wyemitowane przez Spółkę

Dane finansowe Emitenta***

Typ obligacji: obligacje zwykłe

Emitent: Globe Trade Centre S.A.

Kwota emisji: do 20 mln EUR (w ramach programu emisji o wartości 150 mln EUR*)

Termin zapadalności: 3 lata

Tryb emisji obligacji: Oferta publiczna kierowana wyłącznie do: klientów profesjonalnych w

rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz kierowana do inwestorów, z

których każdy nabywa obligacje o wartości co najmniej 100.000 euro

Charakter obligacji: niezabezpieczone, zdematerializowane w KDPW

Oprocentowanie obligacji: stałe 3,75%, wypłaty półroczne

Organizator i Agent Emisji: IPOPEMA Securities S.A.

Kowenanty:

• Zadłużenie finansowe netto / Wartość aktywów <= 60%

• Wartość aktywów minus zabezpieczone zadłużenie finansowe / Niezabezpieczone

zadłużenie finansowe >= 130%

• Zabezpieczone zadłużenie finansowe netto / Wartość aktywów <= 50%

• Zysk z działalności kontynuowanej** / Odsetki wypłacone >= 150%

Przeznaczenie środków z emisji:

• Refinansowanie obligacji zapadających w 2017 r. oraz kredytów korporacyjnych (w sumie 65

mln EUR)

• Ogólne cele korporacyjne

Podstawowe parametry 

emisji obligacji

Podstawowe informacje o 

Emitencie

Emisja obligacji Globe Trade Centre S.A.

GTC jest wiodącym operatorem nieruchomości komercyjnych i deweloperem obecnym w Polsce

i w stolicach krajów CEE i SEE. GTC jest jedną z najdłużej działających firm w branży

nieruchomości w regionie, z ponad 20-letnim doświadczeniem.
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Harmonogram
• 18 października 2016 r. – pierwszy dzień zapisów na obligacje

• 25 października 2016 r. – ostatni dzień zapisów na obligacje

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

• Przychody (2015): 117 mln EUR

• NOI (zysk operacyjny netto) (2015): 80 mln EUR

• EBITDA (2015): 67 mln EUR

• Zysk netto (2015): 44 mln EUR

• FFO (przepływy z działalności operacyjnej) (2015) : 38 mln EUR

• Wartość rynkowa akcji: 8,45 PLN (na dzień 22 września 2016 r.)

• Kapitalizacja: 900 mln EUR (na dzień 22 września 2016 r.)

• Zadłużenie netto: 630 mln EUR (na dzień 30 czerwca 2016 r.)

• Wartość księgowa nieruchomości: 1 455 mln EUR (na dzień 30 czerwca 2016 r.)

• Wskaźnik LTV (zadłużanie netto / wartość portfela nieruchomości): 43%

*** Dane ze sprawozdań skonsolidowanych



Realizowane 

projekty/projekty 

planowane

• 35 nieruchomości (28 projektów) o łącznej powierzchni najmu netto przekraczającej 586 000

m2

• Obecność na rynku polskim oraz w Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie i w innych

miastach regionu:

• 50% aktywów zlokalizowanych w Polsce

• 45% aktywów zlokalizowanych w stolicach państw CEE i SEE

• 5% pozostałe zagraniczne miasta

• Wartość księgowa nieruchomości: 1 455 mln EUR, w tym:

• Nieruchomości generujące dochody: 79%

• Biura: 58%

• Nieruchomości handlowe: 21%

• Nieruchomości w budowie: 10%

• Nieruchomości na etapie planowania: 5%

• Wartość banku ziemi: 1%

• 97% przychodów z wynajmu denominowane jest w EUR

• Topowi najemcy to głównie międzynarodowe korporacje oraz wiodące światowe marki

Dane operacyjne
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Dane kontaktowe*
*dane podmiotu zaangażowanego 

w wysyłanie materiałów 

promocyjnych

IPOPEMA Securities S.A.

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

tel. +48 (22) 236 92 00

fax +48 (22) 236 92 82

e-mail: ipopema@ipopema.pl 

LSREF III GTC 
Investments 
(Lone Star)

61%

OFE PZU SA 
Złota Jesień

10%

Aviva OFE 
Aviva BZ WBK

7%

Free Float 
22%

Struktura akcjonariatu

• Galeria Jurajska (Częstochowa) – 153 mln EUR

• City Gate (Bukareszt) – 147 mln EUR

• Avenue Mall Zagreb (Zagrzeb) – 102 mln EUR

• Center Point I&II (Budapeszt) – 79 mln EUR

• Korona Office Complex (Kraków) – 77 mln EUR

• University Business Park (Łódź) – 62 mln EUR

• Duna Tower (Budapeszt) – 54 mln EUR

Wybrane aktywa w 

portfelu Emitenta

[wg wartości księgowej]

• Warszawa: Galeria Północna, Galeria Wilanów, Artico

• Belgrad: FortyOne II, FortyOne III, Green Heart, Ada Mall

• Budapeszt: White House, V-RK Tower



Zastrzeżenie prawne
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NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI
BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO
TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I
JAPONII

Niniejszy materiał jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art.
53 ust. 2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”). W związku z ofertą publiczną
obligacji spółki Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) („Oferta”) nie jest wymagane
sporządzenie ani udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu ani
memorandum informacyjnego, ponieważ Oferta kierowana będzie wyłącznie do
klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi lub do inwestorów, z których każdy nabędzie
papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej
100.000 euro. Niniejszy materiał został sporządzony przez Spółkę i Spółka
pozostaje, w granicach określonych właściwymi przepisami prawa, podmiotem
wyłącznie odpowiedzialnym za jego treść. Niniejszymateriał podlegał zgłoszeniu
do Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie przepisów art. 53 ust. 7 i n.
Ustawy o ofercie.

Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie zostały niezależnie
zweryfikowane. W prezentacji nie zostały złożone żadne zapewnienia ani
gwarancje niezależnie czy sformułowane w sposób wyraźny, czy dorozumiany i
nie należy polegać na przekazanych informacjach lub opiniach w zakresie ich
rzetelności, dokładności, kompletności i poprawności. Niniejsza prezentacja nie
może zastępować niezależnego osądu. Ani Spółka ani żaden z podmiotów z nią
stowarzyszonych, doradców lub przedstawicieli nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności (z tytułu zaniedbania lub z innego tytułu) za jakiekolwiek
straty wynikające z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo
powstałe w związku z prezentacją.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia
oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium
Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od
wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w
Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego
kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub
udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego materiału w niektórych państwach może być
zabronione, w szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego
materiału na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w
załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do
złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub
Australii.


