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Aneks nr 3
do prospektu emisyjnego
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 aneks nr 3 do prospektu emisyjnego podstawowego spółki Getin Noble Bank S.A. („Aneks”) sporządzonego
w związku z publiczną ofertą obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych został
sporządzony w związku z otrzymaniem od Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców informacji o wysokości i terminie wpłaty
składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz w związku z przyjęciem Ustawy o podatku od niektórych instytucji
finansowych.
Aktualizacja 1
str. 110, pkt 13.7 Części III Prospektu „Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta”, dodaje się:
„(v) Informacja od Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w zakresie wysokości i terminu wpłaty składki na
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
W dniu 12 stycznia 2016 r. Getin Noble Bank S.A. otrzymał pismo od Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców o wysokości
i terminie wpłaty składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Zgodnie z przywołanym pismem, Bank ma wpłacić składkę
w wysokości 134 056 120,95 zł do dnia 18 lutego 2016 r.
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Fundusz ten przeznaczony jest dla
osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego
stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego. Wsparcie dla kredytobiorców wypłacane jest przez
okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego,
ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie. Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 8
kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Środki funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców
proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których
opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, zwrotów wsparcia oraz dochodów z tytułu inwestowania
wolnych środków funduszu.
Konieczność wpłaty przez Bank składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców istotnie wpłynie na wynik Banku i Grupy
Kapitałowej, co może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta.”
Aktualizacja 2
str. 39, pkt 2. Części II Prospektu „Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta”, dodaje się czynnik ryzyka:

„2.10 Ryzyko związane z Ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych
W dniu 15 stycznia 2016 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął Ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych.
Przedmiotem opodatkowania są aktywa podmiotów będących podatnikami podatku, do których należą: banki krajowe,
oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe
zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych
zakładów reasekuracji, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
instytucje pożyczkowe. Podstawę opodatkowania dla banków krajowych określono jako nadwyżkę sumy wartości aktywów
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podatnika wynikającą z zestawienia obrotów i sald w rozumieniu Ustawy o rachunkowości ponad kwotę 4 mld zł. Stawka
podatku wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania składać deklaracje
podatkowe, obliczać i wypłacać podatek za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, którego podatek dotyczy. Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych zwalnia od podatku
podatników objętych programem postępowania naprawczego lub planem naprawczym. Pierwszym okresem rozliczeniowym,
za który podatnicy dokonują obliczenia i zapłaty podatku oraz składają deklarację podatkową, jest luty 2016 r.
Konieczność zapłaty podatku może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Emitenta, a tym samym na jego zdolność do wypełnienie na rzecz inwestorów zobowiązań z tytułu papierów
wartościowych.”

Aktualizacja 3
str. 156, Załącznik nr 5 – „Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie”, dodaje się:


raport bieżący Emitenta nr 3/2016 z dnia 12.01.2016 r. – dotyczący otrzymanej od Rady Funduszu Wsparcia
Kredytobiorców informacji o wysokości i terminie wpłaty składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (dostępny
na stronie internetowej www.gnb.pl).

Aktualizacja 4
str. 165, „Definicje i skróty”, dodaje się:
„Ustawa o podatku od niektórych instytucji
finansowych

ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji
finansowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 68)”

Termin publikacji Aneksu
Niniejszy aneks do Prospektu został opublikowany na stronie internetowej Emitenta www.gnb.pl w zakładce ”Publiczny
Program Emisji Obligacji” oraz na stronie internetowej Oferującego www.noblesecurities.pl w dniu 22 stycznia 2016 roku.
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