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

Aneks nr 1
z dnia 13 sierpnia 2012 r.
do prospektu emisyjnego
obligacji Getin Noble Bank S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 27 czerwca 2012 r.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki Getin Noble Bank S.A. został sporządzony w związku z publikacją
skonsolidowanego raportu półrocznego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku.
Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu przez odesłanie skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy
zakończony dnia 30 czerwca 2012 r. („Raport półroczny).
Według oceny Emitenta w związku z opublikowaniem Raportu półrocznego 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 półrocznym nie mają istotnego wpływu na ocenę Emitenta i papierów wartościowych
Emitenta. Ewentualna aktualizacja opisu sytuacji finansowej Emitenta o dane z Raportu półrocznego 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 półrocznym do
Prospektu przez odesłanie.

Aktualizacja 1.
str. 7, pkt 1.5 Części I „Biegły Rewident”,
str. 39, pkt 2.1 Części III „Podmiot uprawniony do badania historycznych informacji finansowych,
po drugim akapicie dodaje się:
Przegląd skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2012
roku do 30 czerwca 2012 roku przeprowadził Deloitte Audyt Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, podmiot
wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych
Rewidentów pod numerem 73.
W imieniu Deloitte Audyt Sp. z o.o. przegląd skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku przeprowadził oraz podpisał Paweł Nowosadko –
Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem
9935.
Aktualizacja 2.
str. 7, pkt 2.1.1 Części I „Wybrane dane finansowe Emitenta”,
str. 39, pkt 3.1 Części III „Wybrane dane finansowe Emitenta”,
na końcu pierwszego akapitu dodaje się:
... oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 roku
do 30 czerwca 2012 roku, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które
zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Aktualizacja 3.
str. 96, pkt 13.4 Części III „Śródroczne i inne informacje finansowe”, na końcu punktu dodaje się:
W związku z opublikowaniem śródrocznych skonsolidowanych informacji finansowych za 6 miesięcy zakończonych
30 czerwca 2012 r. po dacie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, do
Prospektu włącza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca
2012 roku, które zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta. Raport zawierający sprawozdanie finansowe
Emitenta został podany do publicznej wiadomości 10 sierpnia 2012 r.
Raport dostępny jest na stronie internetowej Emitenta (www.gnb.pl).
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Aktualizacja 4.
str. 105, pkt 17. Części III „Dokumenty udostępnione do wglądu”, dodaje się bullet:
• skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku.
Aktualizacja 5.
str. 142, Załącznik nr 5 „Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie”, dodaje się bullet:
• skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku,
poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta (raport okresowy Emitenta z dnia 10.08.2012 r. dostępny na
stronie internetowej Emitenta www.gnb.pl).
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