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Komunikat aktualizujący nr 5 

z dnia 11 września 2014 r. 

do prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 
24 czerwca 2014 r. oraz do Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii C, udostępnionych do 
publicznej wiadomości w dniu 2 września 2014 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym 
komunikacie aktualizującym mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

1. Informacja o Dniu Przekroczenia Zapisów 

Zgodnie z Prospektem, Spółka informuje, że w okresie od rozpoczęcia zapisów do dnia 10 września 
2014 r. złożono zapisy na liczbę Obligacji Serii C większą od łącznej liczby oferowanych Obligacji 
Serii C, co powoduje, że w dniu 10 września 2014 r. miał miejsce Dzień Przekroczenia Zapisów. 

Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed Dniem Przekroczenia Zapisów tj. do dnia 9 września 2014 r. 
(włącznie) zostaną przydzielone Obligacje Serii C w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. 
Zapisy złożone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów tj. od dnia 10 września 2014 r. (włącznie) 
do dnia 11 września 2014 r. (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Łączna liczba obligacji 
przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów tj. od 
dnia 10 września 2014 r. (włącznie) do 11 września 2014 r. (włącznie) będzie równa różnicy między 
łączną liczbą oferowanych Obligacji Serii C, a liczbą Obligacji Serii C przydzielonych Inwestorom, 
którzy złożyli zapisy do dnia 9 września 2014 r. (włącznie) Szczegółowy sposób redukcji zapisów 
oraz zwrotu nadpłaconych kwot Inwestorom określony jest w Prospekcie (patrz Informacje o 
Warunkach Oferty - Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposobu zwrotu nadpłaconych 
kwot Inwestorom). 

2. Zmiana terminu zakończenia przyjmowania zapisów oraz terminu przydziału 

Spółka informuje, że okres przyjmowania zapisów na Obligacje Serii C określony w Ostatecznych 
Warunkach Oferty Obligacji Serii C zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów 
zostaje przesunięty na 11 września 2014 r. 

Ponadto zmienie ulega termin przydziałów Obligacji Serii C wskazany w Ostatecznych Warunkach 
Oferty Obligacji Serii C. Spółka dokona przydziału Obligacji Serii C w dniu 12 września 2014 r. 

  


