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UMOWA PORĘCZENIA 

 

zawarta dnia: 11 lutego 2022 r. 

pomiędzy: 

 

BSWW TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(„Administrator Zabezpieczeń”) 

 

a 

 

CAVATINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 („Poręczyciel”) 
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NINIEJSZA UMOWA PORĘCZENIA („Umowa”) została zawarta dnia 11 lutego 2022 roku przez i pomiędzy: 

(I) spółką pod firmą BSWW TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505020, REGON: 147161309, 

NIP: 5252584345, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych i 00/100) 

(„Administrator Zabezpieczeń”), reprezentowaną przez: 

Stanisława Bagińskiego – Prezesa Zarządu,   

a  

(II) spółką pod firmą Cavatina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: 

ulica Wielicka 28B, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528885, REGON: 360087947, 

NIP: 5252601285, o kapitale zakładowym w wysokości 194.304.150,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery 

miliony trzysta cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych i 00/100) („Poręczyciel”), reprezentowaną przez: 

Martynę Białas – Prokurenta Samoistnego 

Administrator Zabezpieczeń oraz Poręczyciel zwani są w dalszej części niniejszej Umowy jako „Strony”, 

a każda z nich indywidualnie jako „Strona”. 

 

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE: 

 OŚWIADCZENIA STRON 

1.1. Strony oświadczają, że: 

 Zarząd spółki pod firmą Cavatina Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 

adres: ulica Wielicka 28B, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000690167, NIP: 6793154645, REGON: 368028192, o kapitale 

zakładowym w wysokości 323.676.574,00 złotych („Emitent”, „Spółka”), 

na podstawie uchwały nr 1/09/2021 z dnia 21 września 2021 r. postanowił ustanowić 

w Spółce program emisji obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona 

do emitowania, w jednej lub w wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej 

nie wyższej niż 200.00.000 zł (dwieście milionów złotych) („Program”), dla których 

podstawowe warunki emisji, w tym prawa i obowiązki Emitenta i obligatariuszy, 

zostały określone w dokumencie „Podstawowe Warunki Emisji Obligacji” 

(„Podstawowe Warunki Emisji”); 

 Emitent, w ramach Programu i na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 2/02/2022 

z dnia 10 lutego 2022 r. („Uchwała Emisyjna”), planuje wyemitować do 50.000 

(pięćdziesięciu tysięcy]) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii 

„P2022A”, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej 

wartości nominalnej do 50.000.000 zł (pięćdziesięciu milionów złotych) („Obligacje”), 

dla których prawa i obowiązki Emitenta oraz Obligatariuszy zostały określone w 

Podstawowych Warunkach Emisji oraz dokumencie „Ostateczne Warunki Emisji 

Obligacji Serii P2022A Cavatina Holding S.A.” przyjętym na podstawie Uchwały 

Emisyjnej („Ostateczne Warunki Emisji”) (Podstawowe Warunki Emisji oraz 

Ostateczne Warunki Emisji będą dalej zwane łącznie „Warunkami Emisji”); 
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 zabezpieczeniem każdej danej serii obligacji wyemitowanych w ramach Programu, 

zgodnie z pkt. 8.2 Podstawowych Warunków Emisji, ma być poręczenie udzielane 

przez Poręczyciela na rzecz Administratora Zabezpieczeń;  

 w dniu 21 września 2021 r. Emitent i Administrator Zabezpieczeń zawarli umowę, na 

mocy której Emitent ustanowił Administratora Zabezpieczeń administratorem 

zabezpieczeń, w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1208) („Ustawa o Obligacjach”), dla poręczeń ustanawianych  

na zabezpieczenie poszczególnych serii obligacji wyemitowanych w ramach 

Programu. 

 Wszelkie terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w Umowie, mają znaczenie nadane im 

w Warunkach Emisji. 

 Poręczyciel, mając świadomość, że Administrator Zabezpieczeń w pełni polega na jego 

oświadczeniach i zapewnieniach, oświadcza i zapewnia, że: 

 przed zawarciem Umowy zapoznał się z Warunkami Emisji; 

 jest mu znany stan ekonomiczny Emitenta; 

 posiada zdolność oraz jest uprawniony i upoważniony do zaciągnięcia i wypełnienia 

zobowiązań oraz wykonania praw wynikających z niniejszej Umowy oraz pozostałych 

dokumentów, które zostaną podpisane w związku z jej zawarciem; 

 nie toczy się wobec niego żadne postępowanie przed jakimkolwiek sądem lub 

organem państwowym lub samorządowym, które mogłoby istotnie i niekorzystnie 

wpłynąć na zgodność niniejszej Umowy z prawem, jej moc obowiązującą albo 

ważność zabezpieczeń ustanowionych na jej podstawie; 

 jego zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy są prawnie wiążące i wykonalne 

zgodnie z jej postanowieniami; 

 zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie stanowi ani nie spowoduje naruszenia 

żadnego wyroku, orzeczenia, postanowienia, decyzji, zakazu ani zezwolenia 

obowiązującego w stosunku do Poręczyciela lub jego majątku; 

 zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie stanowi oraz nie spowoduje naruszenia 

jakichkolwiek wiążących Poręczyciela lub obciążających jego majątek praw i roszczeń 

osób trzecich, czy to bezwarunkowych, czy warunkowych; 

 zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie jest dokonane z pokrzywdzeniem 

wierzycieli Poręczyciela w rozumieniu art. 527 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) („Kodeks Cywilny”), jak również nie 

czyni, całkowicie ani częściowo, niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu 

przysługującemu jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu w stosunku do Poręczyciela; 

 nie zalega z jakąkolwiek płatnością z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub innych należności publicznoprawnych, bądź zasądzonych roszczeń. 

1.4. Administrator Zabezpieczeń oświadcza, że przy zawarciu Umowy działa w imieniu własnym, ale 

na rachunek obligatariuszy posiadających Obligacje.  

 PORĘCZENIE 

2.1. Poręczyciel, na zasadzie art. 876 i następnych Kodeksu Cywilnego, zobowiązuje się, 

nieodwołalnie i bezwarunkowo, względem Administratora Zabezpieczeń, wykonującego na 

podstawie art. 29 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu Obligacji we 

własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy posiadających Obligacje, wykonać wszelkie 
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zobowiązania pieniężne Emitenta, które będą wynikać z Obligacji posiadanych przez 

obligatariuszy, w szczególności zobowiązania do zapłaty należności z tytułu wykupu Obligacji 

i zapłaty oprocentowania od Obligacji („Zobowiązania Zabezpieczone”), na wypadek, gdyby 

Emitent powyższych Zobowiązań Zabezpieczonych nie wykonał lub wykonał je nienależycie, 

mimo upływu terminu ich wymagalności („Poręczenie”). 

2.2. Poręczenie udzielane jest do łącznej maksymalnej wysokości równej 150% (sto pięćdziesiąt 

procent) każdorazowej (tj. aktualnej na dzień zaistnienia stanu wymagalności Zobowiązania 

Zabezpieczonego) łącznej wartości nominalnej Obligacji, w każdym wypadku nie wyższej jednak 

niż 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych). Zakres odpowiedzialności 

Poręczyciela z tytułu zobowiązań  wynikających z Umowy ograniczony jest do wysokości równej 

150% (sto pięćdziesiąt procent) każdorazowej (tj. aktualnej na dzień zaistnienia stanu 

wymagalności Zobowiązania Zabezpieczonego) łącznej wartości nominalnej Obligacji, 

w każdym wypadku nie wyższej jednak niż 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych). 

2.3. Poręczenie udzielane jest na okres do dnia spełnienia w całości wszelkich świadczeń 

pieniężnych z tytułu Obligacji, tj. do dnia wygaśnięcia Zobowiązań Zabezpieczonych, nie dłużej 

jednak niż do upływu okresu 10 (dziesięciu) lat od Dnia Wykupu Obligacji. 

2.4. Administrator Zabezpieczeń niniejszym przyjmuje Poręczenie udzielane przez Poręczyciela na 

zasadach określonych w pkt 2.1 - 2.3 powyżej. 

2.5. Strony niniejszym ustalają, że Poręczyciel zobowiązany będzie do wykonania Zobowiązania 

Zabezpieczonego wyłącznie w przypadku, gdy: 

 Emitent nie wykona Zobowiązania Zabezpieczonego lub wykona je nienależycie; oraz 

 Administrator Zabezpieczeń doręczy Poręczycielowi wezwanie do zapłaty, 

sporządzone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz 

zawierające: 

 oświadczenie Administratora Zabezpieczeń, że Emitent nie wykonał lub 

nienależycie wykonał Zobowiązanie Zabezpieczone, a Zobowiązanie 

Zabezpieczone stało się wymagalne, 

 kwotę, której zapłaty Administrator Zabezpieczeń żąda, 

 termin dokonania płatności, przy czym wskazany termin płatności nie może być 

krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania przez Poręczyciela przedmiotowego 

wezwania do zapłaty, 

 numer rachunku bankowego Administratora Zabezpieczeń, na który 

Poręczyciel zobowiązany jest dokonać płatności, 

 wskazanie kwot, jeśli takie będą, otrzymanych uprzednio przez obligatariuszy 

od Emitenta w związku z wykonaniem Zobowiązań Zabezpieczonych. 

2.6. Wszelkie płatności z tytułu Poręczenia dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

2.7. Świadczenia pieniężne z tytułu Poręczenia będą dokonywane na pierwsze wezwanie w terminie, 

o którym mowa w pkt 2.5.2 ppkt (iii). Za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu zobowiązań 

wynikających z Poręczenia Poręczyciel zobowiązuje się do zapłaty odsetek za opóźnienie 

w wysokości niższej z następujących wartości: (i) Stopy Procentowej ustalonej dla ostatniego 

zakończonego Okresu Odsetkowego albo (ii) odsetek ustawowych za opóźnienie. 
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 PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI 

 Poręczyciel stosownie do treści Warunków Emisji, zobowiązuje się do złożenia na rzecz 

Administratora Zabezpieczeń oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 

w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązań wynikających z 

niniejszego Poręczenia, do kwoty równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) każdorazowej 

(tj. aktualnej na dzień zaistnienia stanu wymagalności Zobowiązania Zabezpieczonego) łącznej 

wartości nominalnej Obligacji, w każdym wypadku nie wyższej jednak niż 75.000.000 zł 

(siedemdziesiąt pięć milionów złotych), a Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić 

o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi w terminie do upływu okresu 10 (dziesięciu) lat 

od Dnia Wykupu Obligacji.  

3.2. Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w pkt 3.1 powyżej, nastąpi 

w dniu zawarcia Umowy. 

 POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PORĘCZYCIELA 

 W razie wykonania przez Poręczyciela któregokolwiek ze Zobowiązań Zabezpieczonych, 

Poręczyciel zobowiązuje się nie kierować wobec Emitenta roszczeń regresowych z tytułu 

wykonanych przez Poręczyciela Zobowiązań Zabezpieczonych, do czasu spełnienia w całości 

świadczeń pieniężnych z Obligacji. 

 Nie w ramach Poręczenia, ale jako zobowiązanie własne, Poręczyciel zobowiązuje się zwrócić 

Administratorowi Zabezpieczeń lub Obligatariuszom wszelkie udokumentowane i uzasadnione 

opłaty, koszty i wydatki racjonalnie poniesione przez odpowiednio Administratora Zabezpieczeń 

lub Obligatariuszy w bezpośrednim związku z dochodzeniem od Poręczyciela wykonania przez 

Poręczyciela jego zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że Poręczyciel 

zobowiązany będzie do zwrotu takich opłat, kosztów i wydatków w łącznej kwocie nie wyższej 

niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

5.1. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez wszystkie Strony. 

5.2. Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. na okres udzielenia Poręczenia określony w pkt 

2.3 Umowy. 

5.3. W okresie obowiązywania Umowy, Umowa może zostać rozwiązana wyłącznie za 

porozumieniem Stron, a jakakolwiek możliwość jednostronnego rozwiązania lub wypowiedzenia 

Umowy we wskazanym okresie jest wyłączona. 

5.4. Z uwagi na wzajemne zobowiązania Stron, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, Strony zgodnie wyłączają możliwość jakiegokolwiek wygaśnięcia, 

rozwiązania, uchylenia się od skutków prawnych lub odstąpienia od Umowy. 

 ZAWIADOMIENIA 

6.1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania lub inna korespondencja („Korespondencja”) 

przekazywane w związku z niniejszą Umową będą ważne o ile będą miały formę pisemną pod 

rygorem nieważności, i powinny być doręczane odpowiedniej Stronie na jej adres do doręczeń 

wskazany w nagłówku niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem pkt 6.2 i 6.3 Umowy. 

6.2. Dopuszcza się zmianę adresów do doręczeń Korespondencji. O każdej zmianie adresu Strona 

zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie pod rygorem nieważności, z co 

najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, przy czym adres dla doręczeń Korespondencji zawsze 

musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
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6.3. Jeżeli dana Strona Umowy nie powiadomi  drugiej strony na piśmie, o zmianie adresu dla 

doręczeń zgodnie z pkt 6.2 Umowy, Korespondencja powinna być doręczana na adres 

wskazany w pkt 6.1 lub inny, który został zmieniony zgodnie z pkt. 6.2 Umowy.  

6.4. Korespondencja powinna być doręczana odpowiedniej Stronie w jeden z niżej wymienionych 

sposobów: (i) osobiście, (ii) pocztową przesyłką listową poleconą, (iii) za pośrednictwem kuriera 

lub (iv) w inny sposób za potwierdzeniem odbioru. 

6.5. Za dzień otrzymania Korespondencji przez każdą ze Stron będzie uważany: 

6.5.1. w przypadku doręczenia osobiście – (i) dzień faktycznego doręczenia przesyłki albo (ii) 

dzień odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata albo (iii) dzień drugiej bezskutecznej 

próby doręczenia przesyłki (przy czym pomiędzy jedną a drugą próbą doręczenia 

muszą minąć 3 Dni Robocze), jeżeli doręczenie okaże się niemożliwe z powodu 

nieobecności adresata lub z innego powodu leżącego po stronie adresata, a każda 

próba doręczenia nastąpiła w Dniu Roboczym w godzinach od 9.00 do 16.00; 

6.5.2. w przypadku przesyłki listowej poleconej – (i) dzień faktycznego doręczenia przesyłki, 

albo (ii) dzień, w którym upłynie 7 dni od pierwszego awizowania, a przesyłka nie 

zostanie podjęta w tym terminie albo (iii) dzień odmowy przyjęcia przesyłki albo (iv) 

dzień dokonania przez operatora pocztowego adnotacji „adresat nieznany” lub 

adnotacji „adresat wyprowadził się”; 

6.5.3. w przypadku przesyłki kurierskiej – (i) dzień faktycznego doręczenia przesyłki, albo (ii) 

dzień odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata, albo (iii) dzień dokonania przez firmę 

kurierską adnotacji w przedmiocie braku możliwości doręczenia przesyłki z powodu 

nieobecności adresata lub z innego powodu leżącego po stronie adresata, przy czym 

kurier podejmie próbę doręczenia dwukrotnie, każdorazowo w Dniu Roboczym w 

godzinach od 9.00 do 16.00, a pomiędzy jedną a drugą próbą doręczenia muszą minąć 

3 Dni Robocze; 

6.5.4. w przypadku doręczenia w inny sposób za potwierdzeniem odbioru - (i) dzień 

faktycznego doręczenia przesyłki albo (ii) dzień odmowy przyjęcia przesyłki przez 

adresata albo (iii) ) dzień bezskutecznej próby doręczenia przesyłki, jeżeli doręczenie 

okaże się niemożliwe z powodu nieobecności adresata lub z innego powodu leżącego 

po stronie adresata, przy czym wybrany podmiot podejmie próbę doręczenia 

dwukrotnie, każdorazowo w Dniu Roboczym w godzinach od 9.00 do 16.00, a pomiędzy 

jedną a drugą próbą doręczenia muszą minąć 3 Dni Robocze. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Koszty zawarcia i wykonania Umowy, jak i oświadczenia o poddaniu się egzekucji, ponosi 

Emitent. 

7.2. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory każdorazowo wynikające z niniejszej 

Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla 

siedziby Administratora Zabezpieczeń w dacie zawarcia niniejszej Umowy. 

7.3. Żadnej ze Stron nie przysługuje prawo przenoszenia, w całości lub w części, wierzytelności lub 

długów wynikających z niniejszej Umowy na jakiekolwiek osoby trzecie bez zgody drugiej 

Strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z tym że ograniczenie powyższe nie 

dotyczy: (i) przeniesienia w całości praw i obowiązków Administratora Zabezpieczeń 

bezpośrednio na obligatariuszy Obligacji oraz, (ii) możliwości przeniesienia przez Administratora 

Zabezpieczeń w całości praw i obowiązków na inny podmiot, który zostanie ustanowiony 

administratorem zabezpieczeń dla Obligacji zgodnie z dyspozycją art. 29 Ustawy o Obligacjach.  
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7.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne, 

pozostała część Umowy będzie nadal ważna i skuteczna, chyba, że z okoliczności będzie 

wynikać, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta. W 

przypadku gdyby poszczególne zapisy Umowy uniemożliwiały wykonanie realizacji jej celu lub 

obowiązków i uprawnień Stron z niej wynikających, Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje 

i działania w celu takiej zmiany Umowy, aby poszczególne prawa i obowiązki oraz cel Umowy 

były możliwe do zrealizowania. 

7.5. W razie ewentualnych wątpliwości w zakresie wykładni przepisu z art. 29 Ustawy o Obligacjach, 

poczytuje się, że udzielone Poręczenie, jako zabezpieczenie ustanowione na poczet roszczeń 

obligatariuszy posiadających Obligacji, skierowane jest do obligatariuszy każdorazowo 

posiadających Obligacje, którzy są reprezentowani przez Administratora Zabezpieczeń 

działającego jako ich powiernik (w imieniu własnym, ale na rachunek tych obligatariuszy). 

 Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub równoważnej jej formy 

elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego pod rygorem 

nieważności. 

 Niniejsza Umowa została zawarta w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanych 

podpisów elektronicznych osób reprezentujących Strony przy zawarciu Umowy. 

 

Za Administratora Zabezpieczeń  

Podpis:  

Imię i nazwisko: Stanisław Bagiński – Prezes Zarządu  

 

Za Poręczyciela 

 

Podpis:  

Imię i nazwisko: Martyna Białas – Prokurent Samoistny 
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