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Treść raportu:

Zarząd Octava S.A. („Emitent”, „Octava”) informuje, że spółka zależna Emitenta - Octava Development Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (dalej „Octava Development”) została poinformowana, iż do Centrum Usług Finansowych
„DRUKARNIA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („CUF”) zwróciła się osoba fizyczna uważająca się za
obligatariusza spółki MEGA SONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("MEGA SONIC") z wnioskiem o
wykonanie obowiązków poręczyciela tych obligacji oraz informacją jakoby CUF w dniach 25 stycznia 2017 r., 11
października 2017 r. oraz 29 czerwca 2018 r. złożył oferty poręczenia emisji obligacji wyemitowanych przez MEGA
SONIC.
Według informacji przekazanych przez Octava Development, podmiot ten nie posiada obecnie wiedzy, o rzekomym
poręczeniu przez CUF za zobowiązania MEGA SONIC.
Również dokumenty przekazane przez osoby podające się za obligatariuszy MEGA SONIC nie zawierają
dokumentów oferty poręczenia CUF, z której wywodzą oni zobowiązania CUF.
Emitent będzie podejmować działania w celu wyjaśnienia statusu rzekomego poręczenia CUF za zobowiązania
MEGA SONIC. Według obecnego stanu wiedzy Emitenta informacja o poręczeniu CUF za zobowiązania MEGA
SONIC może być nieprawdziwa.
Niezależnie, Emitent przypomina, że Octava Development posiada zabezpieczone obligacje CUF, w tym w formie
hipoteki do kwoty 32 mln zł z najwyższym pierwszeństwem, a także inne zabezpieczenia opisane w raporcie
bieżącym nr 4/2018 z dnia 5 marca br.
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