
Oglaševalsko in tržno sporočilo glede 
Sun Contracting Bearer Bond 2020

ISIN AT0000A2K2R0

NOVO!

Prinosniška  

obveznica 

2020

FA
CT

 S
H

EE
T 

BE
A

RE
R 

BO
N

D 
20

20



SKUPINA  
SUN CONTRACTING

Sun Contracting AG (FL)
Člani upravnega odbora:

Andreas Pachinger,
Clemens Laternser

1.000.000,00 EUR delniški kapital

100% hčerinska družba
Sun Contracting AG

25.000,00 EUR osnovni kapital

100% hčerinska družba 
Sun Contracting AG

800.000,00 EUR osnovni kapital

eine Marke der sun-inotech gmbh

sun-inotech
GmbH (AT)

100% hčerinska družba
Sun Contracting AG

35.000,00 EUR osnovni kapital

60% podrejena družba
Sun Contracting GmbH

35.000,00 EUR osnovni kapital

80% hčerinska družba 
Sun Contracting GmbH

 35.000,00 EUR osnovni kapital

Sun Contracting 
Germany GmbH (DE)

Sun Contracting
GmbH (AT)

Sun Contracting
Angern GmbH (AT)

angern gmbh

100% hčerinska družba
Sun Contracting AG

9.000.000,00 EUR osnovni kapital

Sun Contracting
Germany Management

GmbH (DE)

germany management gmbh

Sun Contracting
Norica Plus GmbH*

(AT)

norica plus gmbh

 *Prej: enerxia NORICA PLUS GmbH | Datum informacije: 10/2020

Izjava o omejitvi odgovornosti: To obvestilo predstavlja tržno sporočilo v smislu Delegirane uredbe (EU) 2017/565 in oglas v smislu Uredbe (EU) 
2017/1129. To obvestilo ne predstavlja niti (i) ponudbe za nakup ali prodajo ali zbiranja ponudbe za nakup obveznic Sun Contracting Bearer 2020 
(„Obveznice“) družbe Sun Contracting AG („Izdajatelj“) niti (ii) finančne analize, investicijskega nasveta ali priporočila. Obveznice bodo javno ponujene 
izključno vlagateljem s sedežem ali prebivališčem v Lihtenštajnu, Avstriji, Nemčiji, Češki, Madžarski, Bolgariji, Luksemburgu, Italiji, Slovaški, Poljski, 
Romuniji, Sloveniji, Hrvaški in Švici („Države Ponudnice“) na podlagi prospekta („Prospekt“), ki ga je 23. oktobra 2020 odobrila Uprava za finančni 
trg Lihtenštajn („FMA“), in ki je bil priglašen pri pristojnih nadzornih organih v Državah Ponudnicah (razen Švice). V Švici je bila odobritev Prospekta 
pridobljena v skladu z Zakonom o finančnih storitvah (Finanzdienstleistungsgesetz). Vlagateljem se svetuje, da odobritve prospekta s strani FMA 
ne razumejo kot odobritve ponujenih Obveznic. Prospekt je objavljen in je na voljo brezplačno bodisi kot prenos (PDF) s spletnega mesta Izdajatelja,  
https://www.sun-contracting.com/bearer-bond-2020/ bodisi v tiskani obliki na sedežu Izdajatelja. Potencialnim vlagateljem se svetuje, da pred 
odločitvijo o naložbi preberejo Prospekt, da bodo v celoti razumeli morebitna tveganja in koristi v zvezi z odločitvijo o naložbi v Obveznice. Poleg tega se 

NEMČIJA Haldensleben 179,55 kWp

IZVLEČEK IZ REFERENČNEGA SEZNAMA

              Za več pogodbenih projektov vas 
prosimo, da obiščete našo spletno stran: 
WWW.SUN-CONTRACTING.COM

AVSTRIJA Hermagor 1.467,67 kWp AVSTRIJA Hagenberg 184,75 kWp

NEMČIJA Laußnitz 710,64 kWpNEMČIJA Schardebüll 126,20 kWpNEMČIJA Dahlen 749,25 kWp
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BEARER BOND 2020 
ISIN AT0000A2K2R0

Delniški kapital Izdajatelja  
znaša 1.000.000,00 EUR  

in je v celoti vplačan.

Obseg izdaje:  
10.000.000,00 EUR (glavnica)

–
Cena ob izdaji: 

1.000,00 EUR (plus 2 % premije (agio))
–

Najnižji znesek za vpis: 
1.020,00 EUR (vključno z 2 % premije (agio))

–
Dospelost: 
31.10.2025

–
Obdobje vpisovanja (najdlje):

od 29.10.2020 do 23.10.2021 
–

Obresti: 
5 % na leto fiksno od zneska glavnice,

ki se plačajo za nazaj 1. novembra  
vsakega koledarskega leta

–
ISIN koda:  

AT0000A2K2R0
–

Plačilni zastopnik:  
Baader Bank Aktiengesellschaft

–
Vključene v trgovanje na Dunajski borzi  

(Vienna MTF) in na Odprtem trgu (Frankfurt)
–

Vpisni obrazec je na voljo na: 
www.sun-contracting.com

Mesec vpisa 1)

Datum predložitve 
vpisanih Obveznic na 

račun vrednostnih 
papirjev vlagatelja 2)

Cena ob  
izdaji (EUR)  
za plačilo

november   2020 01.12.2020 1.024,17

december  2020 01.01.2021 1.028,33

januar    2021 01.02.2021 1.032,50

februar   2021 01.03.2021 1.036,67

marec   2021 01.04.2021 1.040,83

april   2021 01.05.2021 1.045,00

maj   2021 01.06.2021 1.049,17

junij   2021 01.07.2021 1.053,33

julij   2021 01.08.2021 1.057,50

avgust   2021 01.09.2021 1.061,67

september   2021 01.10.2021 1.065,83

oktober   2021 01.11.2021 1.070,00
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potencialnim vlagateljem svetuje, da pred odločitvijo o naložbi poiščejo individualni nasvet ter pri odločanju upoštevajo (i) svoje znanje in izkušnje v zvezi z 
naložbami v finančne instrumente, (ii) finančno stanje in (iii) naložbene cilje (vključno s stopnjo dovoljenega tveganja). Naložbe v Obveznice in na splošno 
v finančne instrumente, so vedno povezane s tveganji in lahko povzročijo celo popolno izgubo vloženih sredstev. Pretekla uspešnost nikakor ni pokazatelj 
prihodnje uspešnosti. To sporočilo ni namenjeno nobeni osebi, ki je oseba iz ZDA (angleško: »US person«) (v skladu z definicijo iz Uredbe S Zakona o 
vrednostnih papirjih ZDA iz leta 1933 „Zakon o vrednostnih papirjih“), ali katerikoli osebi, ki ima sedež ali prebivališče zunaj Države Ponudnice. Obveznice, 
na katere se nanaša to obvestilo, niso bile in ne bodo registrirane v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih. Vsakršno razmnoževanje, delno ali v celoti, 
ali distribucija, posredna ali neposredna, vsebine tega obvestila v kakršnikoli obliki, je brez predhodnega dovoljenja Izdajatelja prepovedana. Izdajatelj 
poudarja, da nekatere določbe Zakona o avstrijski borzi (Börsegesetz) v zvezi s finančnimi instrumenti, ki so sprejeti v trgovanje na organiziranem 
trgu, ne veljajo v celoti za finančne instrumente, s katerimi se trguje na Dunajski borzi (Vienna MTF) (vključno z nekaterimi obveznostmi izdajateljev).

1) Vpis pomeni naslednje: Izpolnitev vpisnega obrazca 
in sprejem ponudbe za vpis s strani Izdajatelja ter 
pravočasno plačilo ustreznega zneska za vpis na zadnji 
delovni dan koledarskega meseca s strani vlagatelja 
za Izdajatelja brezplačno.

2) Če prvi dan v mesecu ni delovni dan, se lahko iz 
tehničnih razlogov predložitev vpisanih obveznic izvede 
naslednji delovni dan.
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Austrasse 14 | 9495 Triesen | Lihtenštajn 
www.sun-contracting.com | office@sun-contracting.com

Matična številka: FL-0002.555.661-3 
Registrski organ: Urad za pravosodje Kneževine Lihtenštajn  

(Amt für Justiz des Fürstentums Liechtenstein)

 S U N  C O N T R A C T I N G  A G

Natis
Lastnik medija/založnik: Sun Contracting AG | Austrasse 14 | 9495 Triesen | Lihtenštajn
Producent: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH | 2544 Leobersdorf | Avstrija

Fotografije: shutterstock.com | Sun Contracting AG


