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Obligacje
Opis produktu:
Obligacja – dłużny papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że
jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do
spełnienia określonego świadczenia. Bank zawiera z klientami - osobami prawnymi
prowadzącymi działalność gospodarczą (obligacje korporacyjne) lub jednostkami
samorządu terytorialnego (obligacje komunalne) będącymi emitentami obligacji transakcje,
w ramach których Bank nabywa na tzw. rynku pierwotnym wyemitowane obligacje. Do
zawarcia transakcji nabycia obligacji dochodzi poprzez przyjęcie przez Bank propozycji
nabycia obligacji. Bank nabywa obligacje zgodnie z warunkami wskazanymi w warunkach
emisji obligacji.
W związku z zawarciem transakcji nabycia przez Bank obligacji, Klient zobowiązany jest do
spełnienia wobec Banku określonego świadczenia w terminie i na warunkach określonych
w warunkach emisji obligacji.
Oferta zawierania transakcji nabycia obligacji kierowana jest do klientów profesjonalnych
oraz uprawnionych kontrahentów.
Zawarcie z Bankiem transakcji nabycia obligacji umożliwia Klientowi uzyskanie
finansowania z tytułu emisji obligacji bez konieczności poszukiwania inwestorów
korporacyjnych na rynku.

Ryzyko:
•
•
•
•
•
•

ryzyko kredytowe Emitenta, czyli jego zdolność do terminowej obsługi zadłużenia,
czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność,
czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta,
ryzyko płynności - ceny papierów wartościowych mogą podlegać wahaniom w zależności
od kształtowania się relacji podaży do popytu,
ryzyko stopy procentowej wynikające z sytuacji polityczno-gospodarczej (głównie przy
inwestycji w obligacje długoterminowe o stałym oprocentowaniu),
ryzyko walutowe w przypadku emisji nominowanych w walutach obcych

Koszty:
Każdorazowo koszty tak jak w przypadku transakcji kredytowej określane są indywidualnie.

Standardowe warunki transakcji na Obligacjach:
• Nominał 1 Obligacji: 1 000 PLN lub wielokrotność tej kwoty
• obligacje zerokuponowe/dyskontowe (krótsze terminy zapadalności) lub kuponowe o
stałej lub zmiennej stopie procentowej (dłuższe terminy zapadalności)
• emitowane w PLN lub w walutach,
• terminy zapadalności od miesiąca do kilku lat,
• obligacje zabezpieczone (gwarancja, hipoteka, zabezpieczenia rzeczowe i inne) lub
obligacje niezabezpieczone,
• obligacje zdematerializowane

