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Komunikat aktualizujący nr 7 

z dnia 1 lipca 2016 r. 

do prospektu emisyjnego podstawowego 

obligacji Getin Noble Bank S.A. 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego  

w dniu 9 września 2015 r.  

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 
 
Niniejszy komunikat aktualizujący do prospektu emisyjnego podstawowego spółki Getin Noble Bank S.A. („Prospekt”, 
„Emitent”) przygotowanego w związku z publiczną ofertą obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji 
Podporządkowanych został sporządzony w związku z przyjęciem nowych wzorów formularzy zapisu. 

 

Aktualizacja nr 1 
 
Str. 155, Załącznik nr 4, jest:  
Wprowadza się nową treść Załącznika nr 4 Wzory formularzy zapisu na Obligacje danej Serii, jak poniżej: 

 
 

WZÓR FORMULARZA ZAPISU KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ – ZAPIS SKŁADANY W PLACÓWCE 
 

Niniejszy formularz stanowi zapis na obligacje serii [•] spółki Getin Noble Bank S.A. („Obligacje”).  
Wszelkie terminy pisane z dużej litery niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji. 
 

DANE OSOBOWE KLIENTA 

ID Klienta (wypełnia NS)  

Imię/imiona   

Nazwisko  

PESEL  

Obywatelstwo  Data urodzenia  

Adres e-mail  Status dewizowy rezydent  nierezydent  

Dokument tożsamości: 

Typ   Numer i seria  

Data ważności   Kraj wydania   

Adres zameldowania: 

Ulica  

Kod pocztowy  Numer domu  Numer mieszkania  

Miejscowość  Kraj  

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zameldowania): 

Ulica  

Kod pocztowy  Numer domu  Numer mieszkania  

Miejscowość  Kraj  

Urząd Skarbowy: 

Pełna nazwa Urzędu Skarbowego  
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DANE OSOBY FIZYCZNEJ REPREZENTUJĄCEJ KLIENTA PRZY SKŁADANIU ZAPISU 

! Wypełnia się wyłącznie, jeżeli przy złożeniu niniejszego formularza Klient reprezentowany jest przez pełnomocnika ! 

Imię/imiona   

Nazwisko  

PESEL   

Obywatelstwo  Data urodzenia  

Dokument tożsamości: 

Typ   Numer i seria  

Data ważności   Kraj wydania   

Adres zameldowania: 

Ulica  

Kod pocztowy  Numer domu  Numer mieszkania  

Miejscowość  Kraj  

 

ZAPIS NA OBLIGACJE 

Liczba Obligacji, na które składany jest zapis   

Słownie  

Cena jednostkowa (cena emisyjna/sprzedaży)  

Słownie  

Kwota prowizji maklerskiej ([•]%)  

Słownie  

Łączna kwota wpłaty na Obligacje  

Słownie  
   

WPŁATA NA OBLIGACJE 

 
Przelew na rachunek bankowy Noble Securities S.A. o numerze [•] 

W przypadku przelewu na rachunek bankowy w tytule przelewu należy podać następujący kod:  

 
obciążenie rachunku pieniężnego służącego do obsługi należącego do Klienta rachunku papierów 
wartościowych prowadzonego przez Noble Securities S.A o numerze  

 

 

ZWROT NADPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NADPŁATY 

Rodzaj rachunku (RPW – rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Noble Securities S.A.; RB – rachunek bankowy)  

Numer ww. rachunku Klienta  

Podmiot prowadzący ww. rachunek  
 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI 

W przypadku, gdy w dniu wypłaty świadczeń z Obligacji Obligacje nie będą zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, 
wypłata wszelkich świadczeń z Obligacji (w tym m.in. odsetek, kwoty wykupu, kwoty premii, o ile będzie przysługiwała) będzie następowała 
na poniższy rachunek bankowy należący do Klienta ( ! Niniejsza dyspozycja ma również zastosowanie do obligacji zapisanych na Koncie 
Sponsora Emisji ! ) 

Numer rachunku bankowego Klienta  

Podmiot prowadzący ww. rachunek  
 

DEPONOWANIE OBLIGACJI NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

W przypadku, gdy przydzielone Klientowi Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zostaną 
one zdeponowane na niżej wskazanym rachunku papierów wartościowych należącym do Klienta 

! W przypadku, gdy Warunki Emisji nie przewidują, że Obligacje zostaną zdematerializowane w rozumieniu właściwych przepisów ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi, tj. zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., podanie numeru rachunku 
papierów wartościowych nie jest wymagane (nie odniesie skutku w postaci zapisania tych Obligacji na rachunku papierów wartościowych 
Klienta) ! 

Numer rachunku papierów wartościowych Klienta  

Podmiot prowadzący ww. rachunek  
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OŚWIADCZENIA KLIENTA 

Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia użyte poniżej w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie  
 
Klient oświadcza, że: 
• w celu wzięcia udziału w Ofercie, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty i złożenia zapisów na Obligacje, oraz 

w zakresie niezbędnym do późniejszej realizacji świadczeń wynikających z Obligacji w przypadku ich przydzielenia Klientowi, 
dobrowolnie przekazał dane osobowe i wyraził zgodę na ich przetwarzanie przez NS oraz Emitenta będącymi administratorem 
danych osobowych; 

• został poinformowany, że przysługuje mu prawo dostępu do jego danych osobowych i ich poprawiania; 
• powyższe dane są aktualne i zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualnienia powyższych danych w przypadku jakiejkolwiek ich 

zmiany; 
• miał możliwość zapoznania się z Prospektem emisyjnym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej; 
• zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje w szczególności Warunki Emisji, warunki oferty Obligacji, a także ryzyka (czynniki ryzyka), 

które zostały opisane przez Emitenta w Prospekcie emisyjnym; 
• zapoznał się z zasadami przydziału Obligacji i akceptuje możliwość, że nie zostanie mu przydzielona ani jedna Obligacja; 
• został poinformowany o charakterze nabywanych instrumentów finansowych; 
• jest osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem, może wziąć udział w ofercie 

Obligacji; 
• jeżeli został wskazany numer rachunku papierów wartościowych – jest właścicielem tego rachunku papierów wartościowych;  
• jeżeli numer rachunku papierów wartościowych jest wymagany i nie został wskazany lub jeżeli został wskazany i okaże się 

nieprawidłowy – zgadza się na zapisanie przydzielonych mu Obligacji na Koncie Sponsora Emisji; 
• w przypadku złożenia zapisu na Obligacje za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 3 pkt. 33 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi innej niż NS („Firma Inwestycyjna”) lub za pośrednictwem podmiotu działającego jako agent firmy 
inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 Ustawy o Obrocie („Agent”) upoważnia NS do udostępnienia Firmie Inwestycyjnej lub Agentowi 
informacji o liczbie przydzielonych mu Obligacji w celu dalszego przekazania mu tej informacji oraz na potrzeby rozliczeń 
finansowych pomiędzy NS a Firmą Inwestycyjną lub Agentem. 

 

PODPISUJE KLIENT    

 
 
 
__________________________________________    __________________________________              ___________________   

 podpis        miejscowość         data        

PODPISUJE NOBLE SECURITIES S.A. / AGENT NOBLE SECURITIES S.A. 

 
 
 
 
podpis i pieczęć imienna pracownika przyjmującego oświadczenie 

 
 
 
 

pieczęć placówki/ oddziału 
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WZÓR FORMULARZA ZAPISU KLIENTA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ – ZAPIS SKŁADANY W PLACÓWCE 
 

Niniejszy formularz stanowi zapis na obligacje serii [•] spółki Getin Noble Bank S.A. („Obligacje”).  
Wszelkie terminy pisane z dużej litery niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji. 
 

DANE KLIENTA 

ID Klienta (wypełnia NS)  

Nazwa  

Numer KRS lub innego rejestru  Nazwa rejestru  

NIP  REGON (jeśli posiada)  

Adres e-mail  Status dewizowy rezydent  nierezydent  

Adres siedziby (z wyciągu z odpowiedniego rejestru): 

Ulica  

Kod pocztowy  Numer domu  Numer mieszkania  

Miejscowość  Kraj  

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): 

Ulica  

Kod pocztowy  Numer domu  Numer mieszkania  

Miejscowość  Kraj  

Urząd Skarbowy: 

Pełna nazwa Urzędu Skarbowego  
  

DANE OSOBY FIZYCZNEJ REPREZENTUJĄCEJ KLIENTA PRZY SKŁADANIU ZAPISU 

 Reprezentant 1 Reprezentant 2 

Imię   

Nazwisko   

PESEL/Data urodzenia   

Obywatelstwo   

Dokument tożsamości: 

Typ    

Numer i seria   

Kraj wydania   

Data ważności    

Adres zameldowania: 

Ulica   

Numer domu Numer mieszkania     

Miejscowość Kod pocztowy     

Kraj    
 

ZAPIS NA OBLIGACJE 

Liczba Obligacji, na które składany jest zapis   

Słownie  

Cena jednostkowa (cena emisyjna/sprzedaży)  

Słownie  

Kwota prowizji maklerskiej ([•]%)  

Słownie  

Łączna kwota wpłaty na Obligacje  

Słownie  
   

WPŁATA NA OBLIGACJE 

 
Przelew na rachunek bankowy Noble Securities S.A. o numerze [•] 

W przypadku przelewu na rachunek bankowy w tytule przelewu należy podać następujący kod:  

 
obciążenie rachunku pieniężnego służącego do obsługi należącego do Klienta rachunku papierów 
wartościowych prowadzonego przez Noble Securities S.A o numerze  

 

 

ZWROT NADPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NADPŁATY 

Rodzaj rachunku (RPW – rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Noble Securities S.A.; RB – rachunek bankowy)  

Numer ww. rachunku Klienta  

Podmiot prowadzący ww. rachunek  
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WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI 

W przypadku, gdy w dniu wypłaty świadczeń z Obligacji Obligacje nie będą zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, 
wypłata wszelkich świadczeń z Obligacji (w tym m.in. odsetek, kwoty wykupu, kwoty premii, o ile będzie przysługiwała) będzie następowała 
na poniższy rachunek bankowy należący do Klienta ( ! Niniejsza dyspozycja ma również zastosowanie do obligacji zapisanych na Koncie 
Sponsora Emisji ! ) 

Numer rachunku bankowego Klienta  

Podmiot prowadzący ww. rachunek  
 

DEPONOWANIE OBLIGACJI NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

W przypadku, gdy przydzielone Klientowi Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zostaną 
one zdeponowane na niżej wskazanym rachunku papierów wartościowych należącym do Klienta 

! W przypadku, gdy Warunki Emisji nie przewidują, że Obligacje zostaną zdematerializowane w rozumieniu właściwych przepisów ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi, tj. zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., podanie numeru rachunku 
papierów wartościowych nie jest wymagane (nie odniesie skutku w postaci zapisania tych Obligacji na rachunku papierów wartościowych 
Klienta) ! 

Numer rachunku papierów wartościowych Klienta  

Podmiot prowadzący ww. rachunek  
 

OŚWIADCZENIA OSÓB FIZYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH KLIENTA PRZY SKŁADANIU ZAPISU 

Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia użyte poniżej w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie  
Osoba reprezentująca Klienta oświadcza, że: 
• złożenie niniejszego Formularza Przyjęcia oraz nabycie Obligacji nie będzie sprzeczne z postanowieniami dokumentów założycielskich 

Klienta lub innej umowy, której Klient jest stroną lub, której może podlegać ani nie narusza i nie stoi w sprzeczności z żadnymi 
przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej dotyczących Klienta lub 
jakiejkolwiek części majątku Klienta; 

• w celu wzięcia udziału w Ofercie, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty i złożenia zapisów na Obligacje, oraz 
w zakresie niezbędnym do późniejszej realizacji świadczeń wynikających z Obligacji w przypadku ich przydzielenia Klientowi, 
dobrowolnie przekazała dane osobowe i wyraziła zgodę na ich przetwarzanie przez NS oraz Emitenta będącymi administratorem 
danych osobowych; 

• przekazując, w celu wzięcia udziału w Ofercie, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty i złożenia zapisów na 
Obligacje, oraz w zakresie niezbędnym do późniejszej realizacji świadczeń wynikających z Obligacji w przypadku ich przydzielenia 
Inwestorowi, jakiekolwiek dane osobowe, posiada stosowną zgodę osób, których dane dotyczą oraz zobowiązuje się do 
poinformowania ich w imieniu NS i Emitenta o przekazaniu i zakresie danych osobowych przekazanych NS i Emitentowi będącym 
administratorem danych osobowych oraz o celu przekazania danych i przysługującym im uprawnieniu do dostępu i poprawiania 
danych; 

• została poinformowana, że przysługuje jej prawo dostępu do jej danych osobowych i ich poprawiania; 
• powyższe dane są aktualne i zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualnienia powyższych danych w przypadku jakiejkolwiek ich 

zmiany; 
• miała możliwość zapoznania się z Prospektem emisyjnym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej; 
• zapoznała się z treścią Prospektu i akceptuje w szczególności Warunki Emisji, warunki oferty Obligacji, a także ryzyka (czynniki 

ryzyka), które zostały opisane przez Emitenta w Prospekcie emisyjnym; 
• zapoznała się z zasadami przydziału Obligacji i akceptuje możliwość, że Klientowi nie zostanie przydzielona ani jedna Obligacja; 
• została poinformowana o charakterze nabywanych instrumentów finansowych; 
• Klient jest podmiotem, który zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem, może wziąć udział 

w ofercie Obligacji; 
• jeżeli został wskazany numer rachunku papierów wartościowych – Klient jest właścicielem tego rachunku papierów wartościowych;  
• jeżeli numer rachunku papierów wartościowych jest wymagany i nie został wskazany lub jeżeli został wskazany i okaże się 

nieprawidłowy – zgadza się na zapisanie przydzielonych Klientowi Obligacji na Koncie Sponsora Emisji; 
• w przypadku złożenia zapisu na Obligacje za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 3 pkt. 33 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi innej niż NS („Firma Inwestycyjna”) lub za pośrednictwem podmiotu działającego jako agent firmy 
inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 Ustawy o Obrocie („Agent”) upoważnia NS do udostępnienia Firmie Inwestycyjnej lub Agentowi 
informacji o liczbie przydzielonych Klientowi Obligacji w celu dalszego przekazania tej informacji Klientowi oraz na potrzeby rozliczeń 
finansowych pomiędzy NS a Firmą Inwestycyjną lub Agentem. 

 

PODPISUJE KLIENT    

 
 
__________________________________________    __________________________________              ___________________   

 podpis        miejscowość         data        

PODPISUJE NOBLE SECURITIES S.A. / AGENT NOBLE SECURITIES S.A. 

 
 
 
podpis i pieczęć imienna pracownika przyjmującego oświadczenie 

 
 
 

pieczęć placówki/ oddziału 
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FORMULARZ ZAPISU – ZAPIS SKŁADANY PRZEZ INTERNET LUB W PLACÓWCE NOBLE SECURITIES S.A. 
 

Niniejszy formularz stanowi zapis na obligacje serii [•] spółki Getin Noble Bank S.A. („Obligacje”).  
Wszelkie terminy pisane z dużej litery niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji. 
 

DANE OSOBOWE KLIENTA 

Imię/imiona   

Nazwisko / Nazwa  

PESEL/REGON/Inny numer id.  

Adres e-mail  

Adres zameldowania / siedziby  

Adres do korespondencji  
  

DANE OSOBY FIZYCZNEJ REPREZENTUJĄCEJ KLIENTA PRZY SKŁADANIU ZAPISU 

! Wypełnia się wyłącznie, jeżeli przy złożeniu niniejszego formularza Klient reprezentowany jest przez pełnomocnika ! 

Imię/imiona   

Nazwisko  

PESEL  Data urodzenia  

Obywatelstwo  Numer dowodu osobistego/paszportu  
 

ZAPIS NA OBLIGACJE 

Liczba Obligacji, na które składany jest zapis   

Słownie  

Cena jednostkowa (cena emisyjna/sprzedaży)  

Słownie  

Kwota prowizji maklerskiej ([•]%)  

Słownie  

Łączna kwota wpłaty na Obligacje  

Słownie  

WPŁATA NA OBLIGACJE 

Obciążenie rachunku pieniężnego służącego do 
obsługi należącego do Klienta rachunku papierów 
wartościowych prowadzonego przez Noble Securities 
S.A o numerze 

 

 

ZWROT NADPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NADPŁATY 

Rodzaj rachunku (RPW – rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Noble Securities S.A.; RB – rachunek bankowy)  

Numer ww. rachunku Klienta  

Podmiot prowadzący ww. rachunek  
 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI 

W przypadku, gdy w dniu wypłaty świadczeń z Obligacji Obligacje nie będą zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, 
wypłata wszelkich świadczeń z Obligacji (w tym m.in. odsetek, kwoty wykupu, kwoty premii, o ile będzie przysługiwała) będzie 
następowała na poniższy rachunek bankowy należący do Klienta ( ! Niniejsza dyspozycja ma również zastosowanie do obligacji 
zapisanych na Koncie Sponsora Emisji ! ) 

Numer rachunku bankowego Klienta  

Podmiot prowadzący ww. rachunek  
 

 

 

 

  

DEPONOWANIE OBLIGACJI NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

W przypadku, gdy przydzielone Klientowi Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., 
zostaną one zdeponowane na niżej wskazanym rachunku papierów wartościowych należącym do Klienta 

! W przypadku, gdy Warunki Emisji nie przewidują, że Obligacje zostaną zdematerializowane w rozumieniu właściwych przepisów ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi, tj. zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., podanie numeru 
rachunku papierów wartościowych nie jest wymagane (nie odniesie skutku w postaci zapisania tych Obligacji na rachunku papierów 
wartościowych Klienta) ! 

Numer rachunku papierów wartościowych Klienta  

Podmiot prowadzący ww. rachunek  
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OŚWIADCZENIA KLIENTA 

Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia użyte poniżej w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie  
 
Klient oświadcza, że: 
• w celu wzięcia udziału w Ofercie, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty i złożenia zapisów na Obligacje, oraz 

w zakresie niezbędnym do późniejszej realizacji świadczeń wynikających z Obligacji w przypadku ich przydzielenia Klientowi, 
dobrowolnie przekazał dane osobowe i wyraził zgodę na ich przetwarzanie przez NS oraz Emitenta będącymi administratorem 
danych osobowych; 

• został poinformowany, że przysługuje mu prawo dostępu do jego danych osobowych i ich poprawiania; 
• powyższe dane są aktualne i zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualnienia powyższych danych w przypadku jakiejkolwiek ich 

zmiany; 
• miał możliwość zapoznania się z Prospektem emisyjnym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej; 
• zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje w szczególności Warunki Emisji, warunki oferty Obligacji, a także ryzyka (czynniki ryzyka), 

które zostały opisane przez Emitenta w Prospekcie emisyjnym; 
• zapoznał się z zasadami przydziału Obligacji i akceptuje możliwość, że nie zostanie mu przydzielona ani jedna Obligacja; 
• został poinformowany o charakterze nabywanych instrumentów finansowych; 
• jest osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem, może wziąć udział w ofercie 

Obligacji; 
• jeżeli został wskazany numer rachunku papierów wartościowych – jest właścicielem tego rachunku papierów wartościowych;  
• jeżeli numer rachunku papierów wartościowych jest wymagany i nie został wskazany lub jeżeli został wskazany i okaże się 

nieprawidłowy – zgadza się na zapisanie przydzielonych mu Obligacji na Koncie Sponsora Emisji; 
• w przypadku złożenia zapisu na Obligacje za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 3 pkt. 33 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi innej niż NS („Firma Inwestycyjna”) lub za pośrednictwem podmiotu działającego jako agent firmy 
inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 Ustawy o Obrocie („Agent”) upoważnia NS do udostępnienia Firmie Inwestycyjnej lub Agentowi 
informacji o liczbie przydzielonych mu Obligacji w celu dalszego przekazania mu tej informacji oraz na potrzeby rozliczeń 
finansowych pomiędzy NS a Firmą Inwestycyjną lub Agentem. 

 

PODPISUJE KLIENT    

 
 
__________________________________________    __________________________________              ___________________   

 podpis        miejscowość         data        

PODPISUJE NOBLE SECURITIES S.A. / AGENT NOBLE SECURITIES S.A. 

 
 
 
 
 
podpis i pieczęć imienna pracownika przyjmującego oświadczenie 

 
 
 
 
 

pieczęć placówki/ oddziału 
 

  


