Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A.

Aneks nr 5
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 5 do prospektu emisyjnego podstawowego spółki Getin Noble Bank S.A. („Aneks”) przygotowanego
w związku z publiczną ofertą obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych został
sporządzony w związku z publikacją w dniu 29 lutego 2016 r. przez Fitch Ratings informacji w sprawie obniżenia ratingu
Banku.
Aktualizacja 1.
str. 15, pkt B.17 Części I Prospektu „Ratingi kredytowe przyznane Emitentowi lub jego instrumentom dłużnym na
wniosek Emitenta lub przy współpracy Emitenta w procesie przyznawania ratingu”,
str. 34, pkt 1.28 Części II Prospektu „Ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego” oraz
str. 139, pkt 7.5 Części IV Prospektu „Ratingi kredytowe przyznane emitentowi lub jego dłużnym papierom
wartościowym na wniosek emitenta lub we współpracy z emitentem podczas procesu ratingowego. Krótkie
wyjaśnienie znaczenia ratingów, jeżeli zostało wcześniej opublikowane przez podmiot przyznający rating”
przed ostatnim akapitem dodaje się:
„W dniu 29 lutego 2016 r. agencja ratingowa Fitch Ratings opublikowała informację w sprawie ratingu Banku. Agencja
Fitch Ratings w komunikacie poinformowała o obniżeniu oceny długookresowej Long-Term foreign currency IDR z „BB” na
„BB-” i National Long-Term Rating z „BBB_pol” na „BBB-_pol”. Ocena indywidualna Viability Rating została obniżona z „bb”
na „bb-”.
Powyższe zmiany podyktowane są przede wszystkim wprowadzeniem nowych obciążeń podatkowych w postaci podatku
bankowego.”

Aktualizacja 2.
str. 156, Załącznik nr 5 – „Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie”, dodaje się:


raport bieżący Emitenta nr 17/2016 z dnia 1.03.2016 r. – dotyczący publikacji przez Fitch Ratings informacji
w sprawie ratingu Banku (dostępny na stronie internetowej www.gnb.pl).

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 3 marca 2016 r.
Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje przed udostępnieniem niniejszego aneksu do Prospektu do publicznej
wiadomości przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia w dowolnej placówce przyjmującej zapisy na Obligacje w terminie do 7 marca 2016 r. włącznie.
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