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Komunikat aktualizujący nr 5 

z dnia 4 marca 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:  
- zmianą podmiotu pełniącego funkcję Animatora Rynku w stosunku do Obligacji;  
- uzupełnieniem informacji dotyczących wypełniania przez Emitenta obowiązku wskazanego w art. 16 Ustawy o Obligacjach. 

 

Aktualizacja nr 1 
 
Str. 138, pkt. 6.3 Część IV – Dokument Ofertowy, „Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie 
do działań jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich 
zobowiązania”, było: 
 

„(…) Na Datę Prospektu na podstawie umowy zawartej przez Emitenta, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 

S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, będzie pełnił funkcję Animatora Rynku dla Obligacji 

w rozumieniu Regulaminu ASO.(…)” 

 
Str. 138, pkt. 6.3 Część IV – Dokument Ofertowy, „Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie 
do działań jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich 
zobowiązania”, jest: 
 

„(…) Na podstawie umowy zawartej przez Emitenta w dniu 1 marca 2016 r, NWAI Dom Maklerski S.A. w Warszawie, 

będzie pełnił funkcję Animatora Rynku dla Obligacji w rozumieniu Regulaminu ASO.(…)” 

 

Aktualizacja nr 2 
 
Str. 137, pkt. 5.4.2 Część IV – Dokument Ofertowy, „Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących 
usługi depozytowe w każdym kraju” dodaje się na końcu następujące zdanie: 
 
„(…) Ponadto Noble Securities będzie podmiotem, do którego Emitent będzie przekazywał wydruki dokumentów, informacji i 

komunikatów publikowanych na Stronie Internetowej Emitenta, o których mowa w art. 16 Ustawy o Obligacjach.(…)” 

 
 

 

 


