
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie 

stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

Jedynym prawnie wiąŜącą ofertą zawierającą informacje o Emisji 

Obligacji Monte Sp. z o.o. jest Propozycja Nabycia Obligacji 

opatrzona podpisami osób reprezentujących Emitenta Obligacji. 

Propozycja Nabycia Obligacji zostanie skierowana jedynie do tych  

inwestorów, którzy wyraŜą zainteresowanie udziałem w Emisji 

Obligacji. Jednocześnie informujemy, iŜ Emisja Obligacji Monte 

Sp. z o.o. ma charakter prywatny i Propozycja Nabycia Obligacji 

będzie skierowana do nie więcej niŜ 99 inwestorów. Emitent 

zastrzega sobie prawo skierowania Propozycji Nabycia Obligacji 

do wybranych inwestorów według uznania Zarządu Emitenta.  
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INFORMACJA O PLANOWANEJ I EMISJI 
OBLIGACJI MONTE SP. Z O.O.  
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EMITENT: 

Spółka: Monte Sp. z o.o. 

Siedziba: 

91-071 Łódź,  

ul. Ogrodowa 72/74 

Strona internetowa: http://monte-dom.pl 

NIP: 526-25-47-920 

Regon: 016836051 

BranŜa: Deweloperska 

Kapitał zakładowy: 2.256.250 PLN 

  

PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 

Monte Sp. z o.o. powstała w marcu 2000 r. w 

Łodzi. Podstawowym przedmiotem działalności 

Monte Sp. z o.o. jest wynajem i obsługa 

nieruchomości oraz od 2007 roku działalność w 

zakresie wznoszenia kompleksowych budynków 

i budowli lub ich części (inŜynieria lądowa i 

wodna). Ponadto Oddział Andrespol specjalizuje 

się w robotach ogólnobudowlanych oraz 

układaniu posadzek. 

Inwestycje Emitenta: 

1. Kompleks  Biurowo- Usługowo– Handlowy w 
Łodzi, przy ul. Ogrodowa 72/74, który 

obejmuje: 

− teren około 1 ha; 

− powierzchnia uŜytkowa budynków 4200 m2; 

− pełną infrastrukturę techniczną w tym 

utwardzone parkingi na 150 samochodów.

Obiekt stanowi własność MONTE, znajduje 

się w nim siedziba Spółki i słuŜb 

administrujących nieruchomością (ok. 200 

m2). 

Pozostała powierzchnia słuŜy do wynajęcia 

innym podmiotom gospodarczym.

Inwestycja zakończona i oddana do uŜytku w 

2006 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Miniosiedle w Wiśniowej Górze gmina

Andrespol (k/Łodzi), przy ul. Zagajnikowej, 

które obejmuje: 

− teren 6487 m2, z którego wyodrębniono pięć 

działek budowlanych i jedną działkę z 

przeznaczeniem na drogę wewnętrzną; 

− budowę 1 domu dwurodzinnego (WW214) o 
powierzchni 226,2 m2 oraz 4 domów 

jednorodzinnych (WW 217) o powierzchni 

156,3 m2. 

Inwestycja rozpoczęta w kwietniu 2007 r., 

zakończona w grudniu 2007 r. Wszystkie 

budynki zostały sprzedane w 2007 r.  

3. Budynki 4-rodzinne Wiśniowa Góra

(k/Łodzi), przy ul. Oficerskiej – projekt 

"Mieszkanie tanie w budowie i najtańsze w 

eksploatacji" 

Informacja ogólna: 

Budynek 4- rodzinny według typowego 

projektu WW – 402 Pracowni Projektowej 

Wunsch i Wolanowski budowany metodami 

tradycyjnymi zgodnie z standardową 

specyfikacją Monte Sp. z o.o. 

Inwestycja w trakcie realizacji. 

Termin zakończenia inwestycji:  

- 2 budynków (8 mieszkań) w X 2008 r. 

- 2 budynków (8 mieszkań) w XII 2008 r. 
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WYBRANE DANE FINANSOWE:  

Przychody i zysk netto (w tys. zł( 

 

Zysk operacyjny i EBITDA (w tys. zł) 

 

 
 

STRUKTURA UDZIAŁOWCÓW MONTE SP. Z O.O.:  
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PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT EMISJI OBLIGACJI: 

Rodzaj emitowanych Obligacji: 

Na okaziciela   
   

Zabezpieczenie emitowanych Obligacji: 

Obligacje niezabezpieczone 
    

Wartość nominalna emisji Obligacji: 

1.000.000 PLN   
   

Terminy zapisów na Obligacje: 

23.07– 11.08.2008r.  

    

Sposób płatności za Obligacje: 

Przelew lub gotówka 
    

Ilość emitowanych Obligacji: 

1.000 szt.   

   

Wartość nominalna 1 szt. Obligacji: 

1.000 PLN   

   

Cel emisji Obligacji: 

Pozyskanie środków na działalność bieŜącą

Emitenta 
 

Oprocentowanie Obligacji: 

12% w skali roku 
 

Okresy odsetkowe: 

Półroczne 
    

Okres zapadalności: 

12 miesięcy 
    

Opcja przedterminowego wykupu: 

Nie wcześniej niŜ po upływie 6 (sześciu) 

miesięcy od daty zamknięcia subskrypcji 

Obligacji I-szej Emisji i nie później niŜ do 

dnia, w którym upływa 10 (dziesięć) miesięcy 

od daty zamknięcia subskrypcji Obligacji 

I-szej Emisji 
    

Premia przy wykupie przedterminowym: 

1,50 p.p.   

 

 

 

 

 

 

 

 


