Repertorium A Nr ………………/2020

AKT NOTARIALNY
Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (09.06.2020) Paweł Sawicki
Notariusza w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy
Łuckiej 20 lok. 23, przybyły do lokalu biurowego mieszczącego się w budynku przy ulicy
Lwowskiej numer 19 w Warszawie, spisał protokół Zgromadzenia Obligatariuszy
obligacji serii obligacji serii 3A, wyemitowanych przez spółkę pod firmą: Griffin Real
Estate Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(adres: 00-582 Warszawa, Aleja Jana Chrystiana Szucha numer 6, REGON: 146723030,
NIP: 1182092533), zwaną dalej również „Spółką” lub „Emitentem”, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000465667, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie notarialnym informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie
art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 grudnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1500) w dniu 09 czerwca 2020 roku odbytego w tym samym dniu
w budynku przy ulicy Lwowskiej numer 19 w Warszawie ("Zgromadzenie
Obligatariuszy").--------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
Zgromadzenie Obligatariuszy otworzyła [●]

- Prezes Zarządu Spółki – [●], która

oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 w budynku przy ulicy Lwowskiej
numer 19 w Warszawie zostało zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 3A
wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2017 roku ("Obligacje"), z
następującym porządkiem obrad:-------------------------------------------------------------------1

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; ------------------------------------------2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; -----------------------------3) Sporządzenie listy obecności; --------------------------------------------------------------4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności
Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał; ------------------------------5) Udzielenie

głosu

uczestnikom

Zgromadzenia

Obligatariuszy

w

sprawie

podejmowanych uchwał; --------------------------------------------------------------------6) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; ------------------------7) głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad podjęciem uchwał w sprawie
zmian warunków emisji ("Warunki Emisji") polegających na (i) uregulowaniu
zasad uczestnictwa przez obligatariuszy w obradach zgromadzenia obligatariuszy
oraz

wykonywania

prawa

głosu

z Obligacji

przez

obligatariuszy

przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (ii) zmianie parametrów
Obligacji oraz (iii) zmianie terminów na przekazywanie obligatariuszom przez
Emitenta

dokumentów

w ramach

wypełniania

przez

niego

obowiązków

informacyjnych wynikających z Warunków Emisji; ------------------------------------8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. ---------------------------------------Ad. 2 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------------Otwierająca Zgromadzenie Obligatariuszy zaproponowała wybór Przewodniczącego
Zgromadzenia Obligatariuszy. ---------------------------------------------------------------------Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 3A wyemitowanych w dniu 30 czerwca
2017 roku przez Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2020 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. ----------------------2

§1
Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach
("Ustawa o Obligacjach") Zgromadzenie Obligatariuszy wybiera na Przewodniczącego
Zgromadzenia Obligatariuszy [●].------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym
przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej
na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Otwierajacego Zgromadzenie
Obligatariuszy: [●] nad podjęciem uchwały oddano [●] ważnych głosów, co stanowi [●]
% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, przy czym: „za” uchwałą oddano
[●] głosy, „przeciw” uchwale oddano 0 głosy, oraz oddano 0 głosy wstrzymujących się,
wobec czego Otwierający Zgromadzenie Obligatariuszy stwierdził, że Uchwała została
podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 3 i 4 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------[●] wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy przyjął i stwierdził, że: -- Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z
postanowieniami Ustawy o Obligacjach, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 19
maja 2020 roku na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla
przekazywania przez eimtenta obligacji notowanych na rynku Catalyst informacji
bieżących,

w

formie

raportu

bieżącego

nr

6/2020,

------------------------------------------------------------------------- warunki emisji Obligacji nie zawierają żadnych obostrzeń co do możliwości
przeprowadzenia Zgromadzenia Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektroniczej, zaś ogłoszenie o którym mowa powyżej w swojej treści zawiera również
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informacje o sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy i wykonywania
głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w związku z powyższym
w niniejszym zgromadzeniu poprzez program komputerowy [●] zapewniający możliwość
porozumiewania się na odległość poprzez wzajemną trasmisję obrazu oraz dzwięku
pomiędzy uczestnikami Zgromadzenia Obligatariuszy (wideokonferencja), udział biorą:
[●], zaś jakość transmisji zezwala na zidentyfikowanie uczestników niniejszego
zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------W tym miejscu przedstawiciele Obligariszy oraz Obligatariusze zgodnie oświadczyli, że
dysponują transmisją obrazu oraz dzwięku ze Zgromadzenia Obligatariuszy, oraz mogą
się wzajemnie komunikować. -----------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zarządził sporządzenie listy obecności,
oraz stosownie do treści art. 68 ust 2. zdanie drugie Ustawy o Obligacjach zarządził
sporządzenie listy obligatariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, następnie podpisał obie listy, okazał je uczestnikom zgromadzenia za
pomocą środków porozumiewania się na odległość i i wyłożył do wglądu podczas
Zgromadzenia Obligatariuszy. -----------------------------------------------------------------------W tym miejscu [●] Prezes Zarządu Spółki oświadczyła, że skorygowana łaczna wartość
Obligacji wynosi 110.000.000,00 zł (sto dziesięć milionów złotych).--------------------------Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy oświadczył, że na Zgromadzeniu
Obligatariuszy reprezentowanych jest [●] % skorygowanej łącznej wartości nominalnej
obligacji tj. obligacji mających prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, uprawnionych
do [●] głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. --Ad 5 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------
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Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy udzielił głosu uczestnikom
Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał, przy czym żaden z
przedstawicieli obligatariuszy nie zabrał głosu.----------------------------------------------------Ad 6 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 19 maja
2020 roku na stronie internetowej Spółki.--------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----------Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 3A wyemitowanych wdniu 30 czerwca
2017 roku przez Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.
zsiedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
§1
Zgromadzenie Obligatariuszy przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które
okazało się w dniu 19 maja 2020 roku na stronie internetowej Spółki, w brzmieniu:-------1) Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; ------------------------------------------2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; -----------------------------3) Sporządzenie listy obecności; --------------------------------------------------------------4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności
Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał; ------------------------------5) Udzielenie

głosu

uczestnikom

Zgromadzenia

Obligatariuszy

w

sprawie

podejmowanych uchwał; --------------------------------------------------------------------6) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; ------------------------7) głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad podjęciem uchwał w sprawie
zmian warunków emisji ("Warunki Emisji") polegających na (i) uregulowaniu
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zasad uczestnictwa przez obligatariuszy w obradach zgromadzenia obligatariuszy
oraz

wykonywania

prawa

głosu

z Obligacji

przez

obligatariuszy

przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (ii) zmianie parametrów
Obligacji oraz (iii) zmianie terminów na przekazywanie obligatariuszom przez
Emitenta

dokumentów

w ramach

wypełniania

przez

niego

obowiązków

informacyjnych wynikających z Warunków Emisji; ------------------------------------8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. ---------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym
przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej
na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego: [●] nad podjęciem
uchwały oddano [●] ważnych głosów, co stanowi [●] % skorygowanej łącznej wartości
nominalnej Obligacji, przy czym: „za” uchwałą oddano [●] głosy, „przeciw” uchwale
oddano 0 głosy, oraz oddano 0 głosy „wstrzymujących się”, wobec czego
Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że Uchwała została podjęta.--Ad 7 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zaproponował powzięcie następującej
uchwały:------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 3A wyemitowanych wdniu 30 czerwca
2017 roku przez Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.
zsiedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2020 roku

6

w sprawie: zmianie parametrów Obligacji polegającej na zmianie dnia wykupu obligacji,
dodaniu dodatkowej premii oraz dodaniu okresu odsetkowego.
Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej
uchwale oraz załącznikach do niniejszego aktu notarialnego, o ile nie wskazano inaczej.-§1
Zgromadzenie Obligatariuszy, zgodnie z punktem 21.1.3 (a) (ii) Warunków Emisji w
związku z art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, postanawia dokonać zmiany Warunków
Emisji w ten sposób, że:------------------------------------------------------------------------------1.

punkt 3.5.2 Warunków Emisji otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------"3.5.2 Stopa Bazowa zostanie określona w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej.
Stopa Bazowa będzie równa stawce WIBOR (Warsaw Interbank Offered
Rate) podanej przez Monitor Rates Services Reuters przez odniesienie do
strony "WIBO" lub każdego jej oficjalnego następcy dla depozytów o długości określonej w Suplemencie Emisyjnym, wyrażonych w PLN z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego
(bądź o innej godzinie, o której fixing jest danego dnia dokonywany zgodnie z regulacjami dotyczącymi ustalania stawki WIBOR), publikowanych
w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej. W przypadku, gdy stawka WIBOR
będzie

niższa

od

zera,

Stopa

Bazowa

będzie

wynosić

zero.";---------------------------------------------------------------------------------2.

po punkcie 3.6.4 Warunków Emisji dodaje się nowe punkty 3.6.5 i 3.6.6 Warunków Emisji o następującym brzmieniu:----------------------------------------"3.6.5 Niezależnie od świadczeń wynikających z Obligacji, każdy z Obligatariuszy
otrzyma jednorazową premię w wysokości 1000 PLN za każdą Obligację
posiadaną w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji przypadają7

cym

22 czerwca

2020

roku

("Dodatkowa

Premia

3").";--------------------------" 3.6.6 Dodatkowa Premia 3 zostanie wypłacona przez Emitenta Obligatariuszom
w Dniu Płatności Odsetek przypadającym 30 czerwca 2020 roku za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami KDPW.";-----------------3.

punkt 5 suplementu emisyjnego stanowiącego załącznik 1 do Warunków Emisji ("Suplement Emisyjny") otrzymuje nowe następujące brzmienie:------"Dzień Wykupu: 30.12.2020 r."----------------------------------------------------------

4.

punkt 10 Suplementu Emisyjnego otrzymuje nowe następujące brzmienie:----"Dzień

Płatności

Odsetek:

------------------------------------------------------------------30.09.2017 r.---------------------------------------------------30.12.2017 r. --------------------------------------------------30.03.2018 r. --------------------------------------------------30.06.2018 r. --------------------------------------------------30.09.2018 r. --------------------------------------------------30.12.2018 r. --------------------------------------------------30.03.2019 r. --------------------------------------------------30.06.2019 r. --------------------------------------------------30.09.2019 r. --------------------------------------------------30.12.2019 r. --------------------------------------------------30.03.2020 r. --------------------------------------------------30.06.2020 r.----------------------------------------------------8

30.09.2020 r.-- -------------------------------------------------30.12.2020 r.”.
-------------------------------------------------

5.

punkt 12 suplementu emisyjnego stanowiącego załącznik 1 do Warunków
Emisji ("Suplement Emisyjny") otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------

"Banki Referencyjne (pkt. Error: Reference source not Bank Pekao S.A.,
found WEO):
Bank PKO BP S.A.,
Bank Handlowy w
Warszawie
S.A.,
BNP Paribas Bank
Polska S.A., ING
Bank Śląski S.A. oraz
Santander
Bank
Polska S.A.".----------

§2
Niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych,
którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub nabyli Obligacje po dniu
podjęcia

niniejszej

uchwały.

------------------------------------------------------------------------------------§3
Zgromadzenie Obligatariuszy niniejszym upoważnia zarząd Emitenta do przyjęcia tekstu
jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1
powyżej, który to wzór tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszego aktu
notarialnego.-------
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§4
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem wyrażenia
zgody

przez

Emitenta.

---------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym
przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej
na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego: [●] nad podjęciem
uchwały oddano [●] ważnych głosów, co stanowi [●] % skorygowanej łącznej wartości
nominalnej Obligacji, przy czym: „za” uchwałą oddano [●] głosy, „przeciw” uchwale
oddano 0 głosy, oraz oddano 0 głosy „wstrzymujących się”, wobec czego
Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że Uchwała została podjęta.--[●] jako Prezes Zarządu spółki pod firmą: Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę Warunków Emisji w
zakresie przewidzianym w Uchwale nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy.---------------------Uchwała nr 4
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 3A wyemitowanych wdniu 30 czerwca
2017 roku przez Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.
zsiedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2020 roku
w sprawie: zmiany parametrów obligacji polegającej na zmianie podmiotu pełniącego
funkcję administratora hipoteki i administratora zabezpieczeń oraz zmianie opisu
zabezpieczeń obligacji poprzez dodanie opisu umowy podporządkowania.
Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej
uchwale oraz załącznikach do niniejszego aktu notarialnego, o ile nie wskazano inaczej.-10

§1

Zgromadzenie Obligatariuszy, zgodnie z punktem 21.1.3 (a) (ii) Warunków Emisji w
związku z art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, postanawia dokonać zmiany Warunków
Emisji w ten sposób, że:------------------------------------------------------------------------------1.

w punkcie 1. DEFINICJE Warunków Emisji zmienia się definicję "Administrator Hipoteki" i nadaje jej nowe następujące brzmienie:------------"Administrator Hipoteki" oznacza kancelarię prawniczą DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy sp.k. lub Security Interest Administrator sp. z o.o.";------------------------------------------------------------

2.

w punkcie 1. DEFINICJE Warunków Emisji zmienia się definicję "Administrator Zabezpieczeń" i nadaje jej nowe następujące brzmienie:------"Administrator Zabezpieczeń" oznacza kancelarię prawniczą DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy sp.k. lub Security Interest Administrator sp. z o.o.". -----------------------------------------------------------

3.

w punkcie 1. DEFINICJE Warunków Emisji zmienia się definicję "Hipoteki"
i nadaje jej nowe następujące brzmienie:-----------------------------------------------""Hipoteki" oznacza hipoteki na Nieruchomości o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowione na rzecz Administratora Hipoteki (w przypadku zabezpieczenia wierzytelności z tytułu Obligacji) oraz Administratora Zabezpieczeń (w przypadku zabezpieczenia wierzytelności z tytułu
Poręczeń udzielanych przez Właścicieli Nieruchomości) na podstawie
oświadczeń o ustanowieniu hipoteki złożonych przez Właściciela Nieruchomości wraz ze wszelkimi zmianami wynikającymi ze zmiany podmiotu
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pełniącego funkcję Administratora Hipoteki oraz Administratora Zabezpieczeń.";-----------------------------------------------------------------------

4.

w punkcie 1. DEFINICJE Warunków Emisji dodaje się bezpośrednio po definicji "Podatek Dochodowy" nową definicję "Podmiot z Grupy" w następującym brzmieniu:------------------------------------------------------------------""Podmiot z Grupy" oznacza spółkę, której jedynym udziałowcem na
dzień 1 czerwca 2020 roku jest Griffin Topco II S.à r.l. i która na dzień 1
czerwca

2020

roku

posiada

258

sztuk

Obligacji.";----------------------------------------5.

w punkcie 1. DEFINICJE Warunków Emisji zmienia się definicję "Poręczenia" i nadaje jej nowe następujące brzmienie:-----------------------------""Poręczenia" oznacza:-----------------------------------------------------------(i) poręczenia rządzone prawem polskim, udzielone przez Poręczycieli
Grupy B na rzecz Administratora Zabezpieczeń oraz -------------------------(ii) poręczenia udzielone przez Poręczycieli Grupy A, rządzone prawem
polskim na rzecz Administratora Zabezpieczeń, -------------------------------wraz ze wszelkimi zmianami wynikającymi ze zmiany podmiotu pełniącego

funkcję

Administratora

Zabezpieczeń."------------------------------------------6.

w punkcie 1. DEFINICJE Warunków Emisji dodaje się bezpośrednio po definicji "Postanowienia Kwalifikowane" nową definicję "Pożyczka Podporządkowana" w następującym brzmieniu:--------------------------------------
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""Pożyczka Podporządkowana" oznacza pożyczkę w kwocie 25.800.000
PLN udzieloną Emitentowi przez Podmiot z Grupy na podstawie umowy
pożyczki, która zostanie podpisana najpóźniej do dnia [22 czerwca] 2020
roku w związku z odkupem przez Emitenta od Podmiotu z Grupy 258
sztuk Obligacji w celu ich umorzenia na podstawie Umowy Odkupu.";----

7.

w punkcie 1. DEFINICJE Warunków Emisji dodaje się bezpośrednio po definicji "Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy" nowe definicje "Umowa Odkupu" oraz "Umowa Podporządkowania" w następującym brzmieniu:---""Umowa Odkupu" oznacza umowę odkupu w celu umorzenia 258 sztuk
Obligacji posiadanych przez Podmiot z Grupy przez Emitenta podpisaną
pomiędzy Emitentem a Podmiotem z Grupy najpóźniej do dnia [22 czerwca]

2020

roku.";

--------------------------------------------------------------------------""Umowa Podporządkowania" oznacza umowę, która zostanie podpisana
najpóźniej do dnia 31 lipca 2020 roku pomiędzy Emitentem jako dłużnikiem, Podmiotem z Grupy jako wierzycielem podporządkowanym oraz
Administratorem Zabezpieczeń dotyczącą podporządkowania względem
Obligatariuszy wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych Emitentowi
przez Podmiot z Grupy, w szczególności Pożyczki Podporządkowanej,
wraz ze wszelkimi zmianami wynikającymi ze zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Zabezpieczeń.";--------------8.

punkt 2.2.1 Warunków Emisji otrzymuje nowe następujące brzmienie:--------2.1.1 "Zabezpieczenia-----------------------------------------------------------------------(a)

Roszczenia Obligatariuszy wynikające z Obligacji zabezpieczone są
(i) Poręczeniami, (ii) Hipotekami, (iii) Zastawami, (iv) Oświadcze13

niami o Poddaniu się Egzekucji oraz (v) Umową Podporządkowania,
z tym zastrzeżeniem, że Hipoteki oraz Zastawy na Udziałach zabezpieczają także roszczenia z odpowiednich Poręczeń (w zależności od
przypadku), a wymienione zabezpieczenia stanowią również zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy posiadających pozostałe obligacje
emitowane w ramach Programu Emisji.-----------(b)

Zabezpieczenia są ustanowione odpowiednio na rzecz Administratora Zabezpieczeń, Administratora Hipoteki oraz Administratora Zastawu działających na rachunek Obligatariuszy oraz innych obligatariuszy posiadających obligacje emitowane w ramach Programu
Emisji.------

(c)

Najpóźniej dnia 31 lipca 2020 roku funkcja Administratora Zabezpieczeń oraz Administratora Hipoteki zostanie przeniesiona z kancelarii prawniczej DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy
sp.k. na Security Interest Administrator sp. z o.o. w drodze podpisania odpowiedniej dokumentacji, z zastrzeżeniem konieczności dokonania wpisów tej zmiany w odpowiednich rejestrach, które mogą zostać dokonane po tej dacie.------------------------------------------------

(d)

Obligatariusze mogą skorzystać z zabezpieczeń, o których mowa w
punkcie Error: Reference source not found Warunków Emisji, pod
warunkiem doręczenia instrukcji egzekucyjnej, sporządzonej zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik 4 do Warunków Emisji, odpowiednio:------------------------(i)

Administratorowi Zabezpieczeń – w przypadku egzekucji z
Poręczeń,---------------------------------------------------------------
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(ii)

Administratorowi Hipoteki – w przypadku egzekucji z Hipotek, ----------------------------------------------------------------

(iii)

Administratorowi Zastawu – w przypadku egzekucji z Zastawów, -------------------------------------------------------------

z kopią do pozostałych Administratorów.";-------------------------------9.

punkt 2.2.2 lit. (a) lit. (ii) Warunków Emisji otrzymuje nowe następujące
brzmienie:-------------------------------------------------------------------------------------(ii)

"forma zabezpieczenia: umowy poręczenia z dnia 14 grudnia
2015 r. rządzone prawem polskim zawarte w formie pisemnej
pomiędzy każdym z Poręczycieli Grupy A a Administratorem
Zabezpieczeń, wraz ze wszelkimi zmianami wynikającymi ze
zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Zabezpieczeń, dla których sądy właściwe miejscowo dla Dzielnicy
Śródmieście miasta stołecznego Warszawy będą właściwe dla
rozstrzygania wszelkich sporów z nich wynikających lub z
nimi związanych;";---------------------------

10.

punkt 2.2.2 lit. (b) lit. (ii) Warunków Emisji otrzymuje nowe następujące
brzmienie:-------------------------------------------------------------------------------------(ii)

"forma zabezpieczenia: umowy poręczenia z dnia 14 grudnia
2015 r. rządzone prawem polskim zawarte w formie pisemnej
pomiędzy każdym z Poręczycieli Grupy B a Administratorem
Zabezpieczeń, wraz ze wszelkimi zmianami wynikającymi ze
zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Zabezpieczeń, dla których sądy właściwe miejscowo dla Dzielnicy
15

Śródmieście miasta stołecznego Warszawy będą właściwe dla
rozstrzygania wszelkich sporów z nich wynikających lub z
nimi związanych;";---------------------------

11.

punkt 2.2.2 lit. (c) lit. (ii) Warunków Emisji otrzymuje nowe następujące
brzmienie:-------------------------------------------------------------------------------------(ii)

"forma zabezpieczenia: oświadczenie z dnia 14 grudnia 2015
r. (Rep. Nr 11617/2015) sporządzone przed Małgorzatą Mirkowską-Potocką notariuszem w Warszawie, dotyczące ustanowienia Hipotek o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
sporządzone w formie aktu notarialnego wraz ze wraz ze
wszelkimi zmianami wynikającymi ze zmiany podmiotu pełniącego

funkcję

Administratora

Hipoteki;";-------------------------------------------------

12.

punkt 2.2.2 lit. (h) lit. (iii) Warunków Emisji otrzymuje nowe następujące
brzmienie:-------------------------------------------------------------------------------------(iii)

"warunki zabezpieczenia: zaspokojenie przy pomocy oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożonego zgodnie z art. 777
Kodeksu Postępowania Cywilnego następuje z całego majątku, w szczególności z ruchomości oraz nieruchomości, bez
żadnych ograniczeń w zakresie obowiązku spłaty zabezpieczonych wierzytelności, poprzez zaopatrzenie odpowiedniego
oświadczenia o poddaniu się egzekucji w klauzulę wykonalności zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Cywilnego i nie wymaga poddawania go wycenie. Oświadczenia
o Poddaniu się Egzekucji zostały złożone w dniu 14 grudnia
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2015 r. i po przeniesieniu funkcji Administratora Hipoteki i
Administratora Zabezpieczeń z DJBW Daniłowicz Jurcewicz
Biedecki i Wspólnicy sp.k. na Security Interest Administrator
sp. z o.o. zostaną zastąpione nowymi Oświadczeniami o Poddaniu się Egzekucji złożonymi na rzecz Security Interest Administrator sp. z o.o. ";-----------

13.

w punkcie 2.2.2 po lit. (h) dodaje się lit. (i) Warunków Emisji w następującym
brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------(i)

"Umowa Podporządkowania------------------------------------------------(i)

forma zabezpieczenia: umowa podporządkowania, która zostanie podpisana do dnia 31 lipca 2020 roku pomiędzy Emitentem jako dłużnikiem, Podmiotem z Grupy jako wierzycielem podporządkowanym oraz Administratorem Zabezpieczeń
dotycząca podporządkowania wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Podmiot z Grupy Emitentowi, w tym
w szczególności Pożyczki Podporządkowanej względem wierzytelności

Obligatariuszy

z

tytułu

Obligacji;------------------------------------------------------(i)

warunki zabezpieczenia: przez cały okres podporządkowania,
wierzytelności przysługujące Podmiotowi z Grupy względem
Emitenta z tytułu pożyczek, w tym w szczególności Pożyczki
Podporządkowanej będą podporządkowane wobec wierzytelności Obligatariuszy wynikających z Obligacji oraz odpowiednio zapłata i otrzymanie przez wierzyciela podporządkowanego jakiejkolwiek kwoty z tytułu podporządkowanych
wierzytelności będzie niedozwolona do końca trwania okresu
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podporządkowania. Podporządkowanie będzie polegało m.in.
na ustaleniu spłaty Pożyczki Podporządkowanej oraz wszelkich pożyczek udzielonych przez Podmiot z Grupy Emitentowi wraz z narosłymi odsetkami na dzień przypadający po
Dniu Wykupu oraz przelewie wierzytelności z tytułu pożyczek, w szczególności Pożyczki Podporządkowanej z Podmiotu

z

Grupy

na

Administratora

Zabezpieczeń.";------------------------------------14.

punkt 8.1 Warunków Emisji otrzymuje nowe następujące brzmienie:----------7.1.1 "Emitent zaciągnie jakiekolwiek zobowiązania (inne niż z tytułu Obligacji
lub Pożyczki Podporządkowanej), w łącznej kwocie powyżej 1.000.000
PLN (słownie: jeden milion złotych) rocznie, z wyłączeniem zobowiązań
publicznoprawnych, kosztów przygotowania Programu i przeprowadzenia
emisji Obligacji (tj. wynagrodzenie poniesione na rzecz Agenta, doradców
prawnych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów i rzeczoznawców) oraz umów Emitenta dotyczących ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w punkcie Error: Reference source not found Warunków Emisji.-------------7.1.2

Emitent wyemituje jakiekiekolwiek obligacje (inne niż Obligacje) w
ramach

Programu

Emisji.;

--------------------------------------------------------------------15.

po punkcie 8.14 dodaje się punkt 8.15 Warunków Emisji w następującym
brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------

7.15
"Umowa Podporządkowania ------------------------------------------------------------
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7.15.1

Podmiot z Grupy rozporządził posiadanymi Obligacjami w sposób
inny

niż

ich

zbycie

na

rzecz

Emitenta

w

celu

umorzenia.

---------------------------------7.15.2

Do dnia 22 czerwca 2020 roku Emitent nie dokonał umorzenia
wszystkich

Obligacji

odkupionych

od

Podmiotu

z

Grupy.

-----------------------------------7.15.3

Łączna wartość nominalna Obligacji odkupionych przez Emitenta
od Podmiotu z Grupy w celu umorzeniu wyniosła mniej niż 25.800.000
PLN.

7.15.4

Zapłata ceny odkupu zgodnie z Umową Odkupu za Obligacje odkupione w celu umorzenia przez Emitenta od Podmiotu z Grupy nastąpiła w
sposób inny niż przez potrącenie wierzytelności Podmiotu z Grupy względem Emitenta o zapłatę tej ceny z wierzytelnością Emitenta względem Podmiotu

z

Grupy

o

wypłatę

Pożyczki

Podporządkowanej.

---------------------------------------------7.15.5

Do dnia 31 lipca 2020 roku nie została podpisana Umowa Podporządkowania. -------------------------------------------------------------------

7.15.6

Począwszy od dnia podpisania Umowy Odkupu lub udzielenia Pożyczki Podporządkowanej, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej oraz do ostatniego dnia obowiązywania Umowy Podporządkowania:
--------------(a)

doszło do spłaty lub zabezpieczenia spłaty całości lub części Pożyczki

Podporządkowanej;

-----------------------------------------------------------
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(b)

Emitent i Podmiot z Grupy dokonali potrącenia, którego wynikiem
było wygaśnięcie wierzytelności Podmiotu z Grupy wobec Emitenta
z

tytułu

Pożyczki

Podporządkowanej;

lub

----------------------------------(c)

Emitent, Podmiot z Grupy lub jakikolwiek inny podmiot dokonali jakiejkolwiek innej czynności, której skutkiem było wygaśnięcie wierzytelności z tytułu Pożyczki Podporządkowanej.". -----------------

Niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych,
którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub nabyli Obligacje po dniu
podjęcia

niniejszej

uchwały.

------------------------------------------------------------------------------------§5
Zgromadzenie Obligatariuszy niniejszym upoważnia zarząd Emitenta do przyjęcia tekstu
jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1
powyżej, który to wzór tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszego aktu
notarialnego.------§6
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem wyrażenia
zgody

przez

Emitenta.

---------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym
przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej
na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego: [●] nad podjęciem
uchwały oddano [●] ważnych głosów, co stanowi [●] % skorygowanej łącznej wartości
nominalnej Obligacji, przy czym: „za” uchwałą oddano [●] głosy, „przeciw” uchwale
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oddano 0 głosy, oraz oddano 0 głosy „wstrzymujących się”, wobec czego
Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że Uchwała została podjęta.--[●] jako Prezes Zarządu spółki pod firmą: Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę Warunków Emisji w
zakresie przewidzianym w Uchwale nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy.----------------------

Uchwała nr 5
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 3A wyemitowanych wdniu 30 czerwca
2017 roku przez Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.
zsiedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2020 roku
w sprawie: zmiany terminów naprzekazywanie obligatariuszom przez Emitenta
dokumentów wramach wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych
wynikających zWarunków Emisji.
Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej
uchwale oraz załącznikach do niniejszego aktu notarialnego, o ile nie wskazano inaczej.-§1

Zgromadzenie Obligatariuszy, zgodnie z punktem 21.1.3 (a) (ii) Warunków Emisji w
związku z art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, postanawia dokonać zmiany Warunków
Emisji w ten sposób, że:------------------------------------------------------------------------------punkt 18.1.1 Warunków Emisji otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------"18.1.1 180 dni od zakończenia każdego roku obrotowego Emitenta – w przypadku
rocznych sprawozdań finansowych, za wyjątkiem rocznego sprawozdania
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finansowego Emitenta za 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta, które zostanie udostępnione Obligatariuszom do dnia 31 lipca 2020 roku; oraz";Niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych,
którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub nabyli Obligacje po dniu
podjęcia

niniejszej

uchwały.

------------------------------------------------------------------------------------§1

Zgromadzenie Obligatariuszy niniejszym upoważnia zarząd Emitenta do przyjęcia tekstu
jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1
powyżej, który to wzór tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszego aktu
notarialnego.------§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem wyrażenia
zgody

przez

Emitenta.

---------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym
przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej
na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego: [●] nad podjęciem
uchwały oddano [●] ważnych głosów, co stanowi [●] % skorygowanej łącznej wartości
nominalnej Obligacji, przy czym: „za” uchwałą oddano [●] głosy, „przeciw” uchwale
oddano 0 głosy, oraz oddano 0 głosy „wstrzymujących się”, wobec czego
Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że Uchwała została podjęta.--[●] jako Prezes Zarządu spółki pod firmą: Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę Warunków Emisji w
zakresie przewidzianym w Uchwale nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy.---------------------22

Uchwała nr 6
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 3A wyemitowanych wdniu 30 czerwca
2017 roku przez Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.
zsiedzibą w Warszawie
z dnia 09 czerwca 2020 roku
w sprawie: uregulowaniu zasad uczestnictwa przez obligatariuszy w obradach
zgromadzenia obligatariuszy oraz wykonywania prawa głosu zObligacji przez
obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej
uchwale oraz załącznikach do niniejszego aktu notarialnego, o ile nie wskazano inaczej.-§1

Zgromadzenie Obligatariuszy, zgodnie z punktem 21.1.3 (a) (ii) Warunków Emisji w
związku z art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, postanawia dokonać zmiany Warunków
Emisji w ten sposób, że:-------------------------------------------------------------------------------

1.

punkt 21.1 Warunków Emisji otrzymuje nowe następujące brzmienie:----------

20.1

"Postanowienia Ogólne---------------------------------------------------------------------20.1.1

Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy
na

warunkach

określonych

w

Warunkach

Emisji

i

Ustawie

o

Obligacjach.-----20.1.2

Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w Warszawie. Dokładne miejsce odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy ustala Emitent w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy. Udział Obligatariuszy w
Zgromadzeniu Obligatariuszy może być realizowany przy wykorzystaniu
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środków komunikacji elektronicznej. Wykorzystywane środki komunikacji
elektronicznej powinny zapewniać Obligatariuszom w szczególności: ------(a)

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób
uczestniczących w Zgromadzeniu Obligatariuszy, w ramach której
mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia
Obligatariuszy; oraz-----------------------------------------

(b)

wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed
lub w toku Zgromadzenia Obligatariuszy. --------------------------------

20.1.3

W przypadku Obligatariusza lub Obligatariuszy zamierzających
uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, udział takiego Obligatariusza w Zgromadzeniu
Obligatariuszy będzie możliwy po weryfikacji tożsamości takiego Obligatariusza lub Obligatariuszy przez przewdoniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. Przewodniczący po weryfikacji tożsamości takiego Obligatariusza
lub Obligatariuszy sporządza listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista stanowi załącznik do protokołu Zgromadzenia Obligatariuszy. -------------------------------------------------------

20.1.4

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania Uchwał
Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach. ------------------

20.1.5

Uchwały

Zgromadzenia

Obligatariuszy

w

sprawach:

---------------------------(a)

Postanowień Kwalifikowanych: --------------------------------------------

24

(i)

w przypadku Obligacji nie zarejestrowanych w KDPW – zapadają większością ¾ głosów obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy,--------------------------------------------------------

(ii)

w przypadku Obligacji zarejestrowanych w KDPW – wymagają zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, ------------------------------------chyba, że Ustawa o Obligacjach stanowi inaczej.----------------

(b)

obniżenia wartości nominalnej Obligacji wymaga zgody wszystkich
Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy;-----------

(c)

innych niż wymienione w punkcie Error: Reference source not found
(a) oraz Error: Reference source not found (b) zapadają bezwzględną
większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z
zastrzeżeniem

punktu

Error:

Reference

source

not

fo-

und.--------------------------20.1.6

Uchwały

Zgromadzenia

Obligatariuszy

w

sprawach:---------------------------(a)

ustalenia, iż dany stan faktyczny nie będzie trwale (tj. w okresie zapadalności Obligacji) stanowił Podstawy Wcześniejszego Wykupu;
oraz -----------------------------------------------------------------

(b)

jakiejkolwiek zmiany brzmienia zapisów punktu 8 (Podstawy Wcześniejszego Wykupu)----------------------------------------------------

wymagają większości ¾ głosów obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.
20.1.7

Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy są podejmowane (według
wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy) w głosowaniu tajnym, w formie pisemnej lub w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem że Ob25

ligatariusz uczestniczący w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może oddać głos za pomocą:
----------------------(a)

poczty elektronicznej na adres wskazany przez przewodniczącego
Zgromadzenia Obligatariuszy, bez ujawniania treści głosu pozostałym uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy – w przypadku głosowania

tajnego;

lub

--------------------------------------------------------------------(b)

ustnie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem których uczestniczy w Zgromadzeniu Obligatariuszy – w przypadku głosowania jawnego.---------------------------------------

20.1.8

Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się w Warszawie, nie później
niż 28 dni od daty Ogłoszenia o Zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.
-----------

20.1.9

Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały w innych
niż Postanowienia Kwalifikowane sprawach, związanych z Obligacjami i
Warunkami Emisji, w tym w szczególności w sprawach dotyczących wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji.-------------

2.

punkt 21.2.2 Warunków Emisji otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------20.2.2 "Uprawnieni Obligatariusze kierują żądanie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy ("Żądanie Zwołania ZO"):---------------------------------------(a)

do Emitenta na adres email: finanse@griffin-re.com, ------------------bsikora@griffin-re.com, jart@griffin-re.com oraz -----------------------

(b)

do Agenta na adres email: AgencyDesk@mbank.pl; michal.pielasa@mbank.pl , tomasz.galka@mbank.pl,------------------26

w formie elektronicznej, zasadniczo zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik 3 do
Warunków Emisji załączając Świadectwo Depozytowe, a następnie oryginał Żądania
Zwołania ZO przekazując Emitentowi.";----------------------------------------------------------3.

po punkcie 21.2.5 Warunków Emisji dodaje się nowy punkt 21.2.6 Warunków
Emisji o następującym brzmieniu:--------------------------------------------------------

"21.2.6 Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się w trybie ogłoszenia, zawierającego informację o dacie, godzinie i miejscu Zgromadzenia Obligatariuszy, a
także o proponowanym porządku obrad i miejscu składania świadectw depozytowych. Ogłoszenie może zawierać także inne informacje niezbędne do
podjęcia przez Obligatariuszy decyzji o uczestniczeniu w Zgromadzeniu
Obligatariuszy (w tym informacje o sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy i wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Data ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy

jest

jednocześnie

datą

zwołania

tego

zgromadzenia.".------------------------------------------------------------------------

Niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych,
którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub nabyli Obligacje po dniu
podjęcia

niniejszej

uchwały.

------------------------------------------------------------------------------------§3

Zgromadzenie Obligatariuszy niniejszym upoważnia zarząd Emitenta do przyjęcia tekstu
jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1
powyżej, który to wzór tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszego aktu
notarialnego.-------
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§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem wyrażenia
zgody

przez

Emitenta.

--------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym
przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej
na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego: [●] nad podjęciem
uchwały oddano [●] ważnych głosów, co stanowi [●] % skorygowanej łącznej wartości
nominalnej Obligacji, przy czym: „za” uchwałą oddano [●] głosy, „przeciw” uchwale
oddano 0 głosy, oraz oddano 0 głosy „wstrzymujących się”, wobec czego
Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdził, że Uchwała została podjęta.--[●] jako Prezes Zarządu spółki pod firmą: Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę Warunków Emisji w
zakresie przewidzianym w Uchwale nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy.---------------------Ad 8 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia
Obligatariuszy. ---------------------------------------------------------------------------------------Do aktu załączono listę obecności oraz listę obligatariuszy głosujących przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz tekst jednolity Warunków
Emisji serii 3A uwzględniający zmiany wynikające Uchwały nr 3. --------------------------Koszty tego aktu ponosi Spółka.--------------------------------------------------------------------Wypisy niniejego aktu należy wydawać Emitentowi oraz Obligatariuszom. ----------------Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia [●], syna [●] i [●], PESEL [●],
zamieszkałego: [●], Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [●].28

Tożsamość [●], córki [●] i [●], PESEL [●], zamieszkałej: [●], Notariusz stwierdził na
podstawie okazanego dowodu osobistego [●].----------------------------------------------------Opłaty wynoszą: -------------------------------------------------------------------------------------a) wynagrodzenie notariusza na podstawie §10 i §17 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.)--------------------------- 400
zł,
b) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2174 ze zm.)---------------------------------------------------------------------------------92 zł.
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
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