
Mediraty sp. z o.o. specjalizuje się w udzielaniu kredytów konsumenckich na pokrycie kosztów usług medycznych. 
MediRaty sp. z o.o. jest obecna na rynku od 2014 roku. Współpracuje z ponad 8 700 jednostkami*: szpitalami, klinikami, przychodniami
świadczącymi usługi komercyjne oraz gabinetami zlokalizowanymi na terenie całej Polski, które realizują usługi w modelu fee for service(FFS)
tzn. płatne w placówce.
Podstawową działalność spółka prowadzi w obszarze consumer medical finance tzn. kredytów konsumenckich na pokrycie kosztów usług
medycznych: stomatologicznych, ortopedycznych, okulistycznych, chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej oraz wielu innych, także
weterynaryjnych.

*Źródło: materiały wewnętrzne Mediraty sp. z o.o.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EMITENCIE

TERMIN ZAPISÓW 21.09 - 29.09.2021

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII AH
MEDIRATY SP. Z O.O.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem
utraty części lub całości zainwestowanych środków

RYZYKO INWESTYCYJNE
                            
Inwestowanie w obligacje korporacyjne
wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości
zainwestowanych środków. Szczegółowe
informacje na temat czynników ryzyka,
związanych z niniejszą inwestycją, zostały
opisane w rozdziale II Czynniki Ryzyka na
stronie 8 Dokumentu Ofertowego.

Zastaw na zbiorze wierzytelności do 120%
przydzielonych Obligacji,
777 Emitenta do 150% przydzielonych
Obligacji,
Poręczenie udzielone przez Medical Finance
Group S.A. do 150% przydzielonych Obligacji,
777 Medical Finance Group S.A. do 150%
przydzielonych Obligacji.

ZABEZPIECZENIE
                             

CEL EMISJI
                            
Celem emisji Obligacji Serii AH jest
pozyskanie środków pieniężnych, które
zostaną przeznaczone na bieżącą
działalność Emitenta oraz pokrycie kosztów
związanych z emisją Obligacji.

Polna Corner, VIII p. 
ul. Waryńskiego 3A 
00-645 Warszawa

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 22 201 11 41 obligacje@pcdm.pl www.pcdm.plKapitał zakładowy 8 306 691,00 zł w pełni opłacony

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii AH spółki Mediraty sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu
instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w
indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii AH oraz
czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl/emisja/mediraty-seria-ah/ oraz Emitenta:
www.mediraty.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale
II Czynniki Ryzyka na stronie 8 Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części
lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

SZCZEGÓŁY OFERTY

Emitent

Termin zapisów 

Termin przydziału 

Cena emisyjna 

Liczba Obligacji 

Minimalny zapis 

Oprocentowanie 

Okres zapadalności 

Wypłata odsetek 

Mediraty sp. z o.o.

21 września - 29 września 2021 r.

30 września 2021 r. 

1 000 zł za jedną Obligację 

4 200 sztuk Obligacji           

5 000 zł

stałe 6,4% 

24 miesiące

miesięcznie

EMITENT FIRMA INWESTYCYJNA

WIZJA ROZWOJU SPÓŁKI

Nadrzędnym celem spółki na najbliższe lata jest systematyczne

zwiększanie portfela pracującego, poprzez finansowanie obce,

własne oraz organiczny wzrost. 

Spółka rozwija nowy kanał Pay - uregulowanie płatności przelewem

w terminie do 30 dni bez dodatkowych kosztów lub rozłożenie

spłaty na 4, 8 lub 12 rat. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
http://www.pcdm.pl/emisja/mediraty-seria-ah/
http://www.mediraty.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/
http://www.mediraty.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/

