
Aneks do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. 

 

Aneks nr 1 
z dnia 2 marca 2012 r. 

do prospektu emisyjnego  

obligacji Getin Noble Bank S.A. 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego  

w dniu 20 stycznia 2012 r.  

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 
Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. został sporządzony w związku z opublikowaniem 
przez Emitenta w dniu 29 lutego 2012 r. raportu okresowego, tj. skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011. 
 
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w punkcie „Definicje i skróty” Prospektu 
emisyjnego obligacji Emitenta („Prospekt”). 
 
Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu przez odesłanie skonsolidowany raport roczny za 2011 rok, przekazany 
do publicznej wiadomości w dniu 29 lutego 2012 r. („Raport roczny”). 
Według oceny Emitenta w związku z opublikowaniem Raportu rocznego nie zaistniały zmiany w sytuacji finansowej Emitenta 
istotnie odbiegające od tendencji i informacji w tym zakresie, przedstawionych w Prospekcie, zaś informacje finansowe 
przedstawione w Raporcie rocznym nie mają istotnego wpływu na ocenę Emitenta i papierów wartościowych Emitenta. 
Ewentualna aktualizacja opisu sytuacji finansowej Emitenta o dane z Raportu rocznego nie stanowiłaby dla inwestorów 
istotnej wartości dodanej oraz nie zawierałaby nowych informacji istotnych dla podjęcia decyzji inwestycyjnych, ponieważ 
aktualizacja taka zawierałaby dane dostępne publicznie już przed datą publikacji niniejszego aneksu. 
W związku z powyższym w ocenie Emitenta wystarczającym jest włączenie danych zawartych w Raporcie rocznym do 
Prospektu przez odesłanie. 
 
Aktualizacja 1.  
Punkt 1.5 „Biegły Rewident” Podsumowania (strona 7) 
Dodaje się: 
„Podmiotem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Getin Noble Bank za 2011 r. jest Ernst & Young Audit 
Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.” 
 
Aktualizacja 2.  
Punkt 2.1 „Podmiot uprawniony do badania historycznych informacji finansowych” Dokumentu Rejestracyjnego 
(strona 37) 
Dodaje się: 
„Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Getin Noble Bank za rok 2011 przeprowadził Ernst & Young Audit 
Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. 
W imieniu spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r. 
sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Dominik Januszewski – Kluczowy Biegły Rewident wpisany 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 9707/7255.”  
 
Aktualizacja 3.  
Punkt 2.1 „Wybrane dane finansowe” Podsumowania, (strona 7),  
Punkt 3 „Wybrane informacje finansowe” Dokumentu Rejestracyjnego (strona 37) 
Po akapicie: 
„Zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Getin Noble Bank opracowane zostały na podstawie zbadanych przez 
biegłego rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2010 r. wraz z prezentacją przekształconych danych 
porównywalnych za 2009 r. (w związku z połączeniem w dniu 4.01.2010 r. pozostających pod wspólną kontrolą spółek Noble 
Bank oraz Getin Bank pod nową nazwą Getin Noble Bank metodą łączenia udziałów Grupa Getin Noble Bank dokonała 
wyboru polityki rachunkowości dotyczącej sposobu prezentacji danych za 2009 r. w taki sposób, jakby te spółki były 
połączone od zawsze), sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
zatwierdzonymi przez UE oraz śródrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2011 roku i 
30.06.2010 roku, które zostały poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta, jak również śródrocznych sprawozdań 
finansowych za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 r., które nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez 
biegłego rewidenta.”  
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Dodaje się: 
„Źródłem wybranych informacji finansowych Getin Noble Bank jest również zbadane przez biegłego rewidenta 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r..” 
 
Aktualizacja 4.  
Punkt 13.1 „Historyczne informacje finansowe” Dokumentu Rejestracyjnego (strona 85) 
Dodaje się: 

• „skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., opublikowane 29.02.2012 r. 

(..) 
Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2011 wraz z danymi porównywalnymi zostało sporządzone 
zgodnie z MSSF-UE.” 
 
Aktualizacja 5.  
Punkt 13.2 „Sprawozdania finansowe” Dokumentu Rejestracyjnego (strona 86) 
Dodaje się: 
„Sprawozdanie finansowe za 2011 rok zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej wskazanej w 
pkt. 13.1 Prospektu.” 
 
 
Aktualizacja 6.  
Punkt 13.4 „Data najnowszych informacji finansowych” Dokumentu Rejestracyjnego (strona 86) 
Dodaje się: 
„W związku z opublikowaniem dnia 29.02.2012 r. zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok zakończony 31.12.2011 r., ostatnie skonsolidowane roczne informacje finansowe Grupy Getin Noble 
Bank, zbadane przez biegłego rewidenta, dotyczą informacji za rok obrotowy zakończony 31.12.2011 r.” 
 
Aktualizacja 7.  
Punkt 17 „Dokumenty udostępnione do wglądu” Dokumentu Rejestracyjnego (strona 93) 
W akapicie: 
„Następujące dokumenty będą udostępnione do publicznej wiadomości w okresie ważności Prospektu w formie papierowej 
w siedzibie Getin Noble Bank w Warszawie, ul. Domaniewska 39B w zwykłych godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 17.00 lub w formie elektronicznej na stronie stronie internetowej Emitenta (www.getinnoblebank.pl 
w zakładce Relacje Inwestorskie):” 
Dodaje się: 

• „skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Noble Bank za 2011 r., sporządzone zgodnie z MSSF-UE, 

• sprawozdania finansowe spółek zależnych za 2011 r.” 
 
Aktualizacja 8.  
Załącznik 5 „Wykaz odesłań zamieszczonych Prospekcie” (strona 130) 
Dodaje się: 

• „skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r. - (raport okresowy roczny 
Emitenta z dnia 29.02.2012 r. dostępny  na stronie internetowej Emitenta www.getinnoblebank.pl).” 

 

 


