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ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO Z DNIA 12 
LISTOPADA 2015 R. 

 
PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) 

PROGRAM EMISJI LISTÓW ZASTAWNYCH 

Niniejszy aneks nr 4 (Aneks) stanowi aneks do prospektu emisyjnego podstawowego z dnia 12 listopada 2015 r. 

dotyczącego programu emisji hipotecznych listów zastawnych ustanowionego przez PKO Bank Hipoteczny 

S.A. (Prospekt Podstawowy) i musi być czytany łącznie z Prospektem Podstawowym. 

Wyrażenia zdefiniowane w Prospekcie Podstawowym i niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Aneksie mają 

znaczenie nadane im w Prospekcie Podstawowym. 

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z publikacją przez Emitenta sprawozdania finansowego za okres 

zakończony 30 czerwca 2017 r., zmianami dotyczącymi sposobu oferowania hipotecznych listów zastawnych na 

podstawie Prospektu Podstawowego oraz podpisaniem w dniu 30 sierpnia 2017 r. aneksu do umowy 

programowej z 9 listopada 2015 r., dzięki któremu Listy Zastawne mogą być oferowane w ramach subemisji 

usługowej a Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku 

Polskiego w Warszawie może pełnić funkcję subemitenta usługowego. 

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez KNF w dniu 13 września 2017 r. 
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ZMIANY DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO 

Zmiana nr 1 – okładka przednia Prospektu Podstawowego 

Po słowie „Oferujący” dodaje się słowa „i Subemitent Usługowy”. 

Zmiana nr 2 – Element B.12 

W Elemencie B.12, pod tabelami zawierającymi dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 

grudnia 2016 r. oraz porównywalne dane za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., o które Prospekt 

Podstawowy został uzupełniony aneksem nr 3 zatwierdzonym 9 marca 2017 r., dodaje się następujące tabele: 

Rachunek Zysków i Strat (w tys. złotych) 

 1 stycznia 2017 r. – 

30 czerwca 2017 r.  

1 stycznia 2016 r. – 

30 czerwca 2016 r.  

Przychody z tytułu odsetek          165 499  36 327 

Koszty z tytułu odsetek (103 272) (16 877) 

Wynik z tytułu odsetek 62 227  19 450 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 5 056 2 359 

Koszty z tytułu prowizji i opłat (7 134) (4 667) 

Wynik z tytułu prowizji i opłat (2 078)  (2 308) 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości 

godziwej 
(240) (4) 

Wynik z pozycji wymiany 6 503 (4) 

Pozostałe przychody operacyjne 410 157 

Pozostałe koszty operacyjne (395) (130) 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 15 27 

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 

i rezerw 
(1 503) (758) 

Ogólne koszty administracyjne (19 580) (15 768) 

Podatek od niektórych instytucji finansowych (11 314) - 

Wynik z działalności operacyjnej 34 030 635 

Zysk / (Strata) brutto 34 030 635 

Podatek dochodowy (8 890) (387) 

Zysk / (Strata) netto 25 140 248 
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Zysk / (strata) netto na jedną akcję – podstawowy (PLN) 0,03 0,00 

Zysk / (Strata) netto na jedną akcję – rozwodniony (PLN) 0,03 0,00 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) 866 298 376 923 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w okresie 

(w tys.) 
866 298 376 923 

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. złotych) 

 1 stycznia 2017 r.–  

30 czerwca 2017 r. 

1 stycznia 2016 r. – 

30 czerwca 2016 r. 

Zysk / (Strata) netto 25 140 248 

Inne dochody całkowite  (7 963) (8) 

Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku 

zysków i strat   
(7 963) (8) 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto (11 037) - 

Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływów 

pieniężnych 
2 097 - 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto   (8 940) - 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do 

sprzedaży, brutto 
1 206 (10) 

Podatek odroczony z tytułu aktualizacji wartości aktywów 

finansowych dostępnych do sprzedaży 
(229) 2 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do 

sprzedaży, netto 
977 (8) 

Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do 

rachunku zysków i strat   
- - 

Dochody całkowite netto, razem  17 177 240 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. złotych) 

 30 czerwca 2017 r. 31 grudnia 2016 r. 

AKTYWA   

Kasa, środki w Banku Centralnym 22 16 033 
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Należności od banków 7 596 12 994 

Pochodne instrumenty finansowe 181 27 808 

Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone 

jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i 

strat 

-  79 987 

Kredyty i pożyczki wobec klientów 11 538 579  8 247 900 

Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 563 126  203 019 

Wartości niematerialne 4 901  5 312 

Rzeczowe aktywa trwałe 593  580 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -  2 440 

Inne aktywa 19 542 14 380 

SUMA AKTYWÓW 12 134 540  8 610 453 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY   

Zobowiązania   

Zobowiązania wobec banków 3 031 312 3 431 832 

Pochodne instrumenty finansowe 103 617 113 

Zobowiązania wobec klientów 1 773  1 549 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych listów zastawnych 6 116 818  3 232 117 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 1 912 507 1 151 216 

Pozostałe zobowiązania 16 145 12 196 

Zobowiązania z tytułu bieżacego podatku dochodowego 1 502 - 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 217 - 

Rezerwy 182 140 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ 11 186 073  7 829 163 

Kapitał własny    

Kapitał zakładowy 950 000  800 000 

Kapitał z aktualizacji wyceny (25 924)  (17 961) 

Zysk / (Strata) z lat ubiegłych (749) (13 973) 

Wynik bieżącego okresu 25 140 13 224 
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KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 948 467  781 290 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 12 134 540  8 610 453 

Współczynnik wypłacalności 16,7% 17,1% 

Wartość księgowa aktywów netto (w tys. PLN) 948 467  781 290 

Liczba akcji (w tys.) 950 000  800 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 0,98 

Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 950 000  800 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 0,98 

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. złotych) 

za okres od dnia 

1 stycznia 2017 roku 

do dnia 30 czerwca 

2017 roku 

Kapitał 

zakładowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Zysk / 

(Strata) z 

lat 

ubiegłych 

Niepodziel

ony wynik 

finansowy 

Wynik 

bieżącego 

okresu 

Kapitał 

własny 

ogółem 

1 stycznia 2017 roku  800 000 (17 961) (13 973) 13 224 - 781 290 

Podział wyniku / 

Przeniesienie na 

wynik z lat ubiegłych 

- - 13 224 (13 224) - - 

Emisja akcji serii E 150 000 - - - - 150 000 

Dochody całkowite 

razem, w tym: 
- (7 963) - - 25 140 17 177 

Zysk netto - - - - 25 140 25 140 

Kapitał z aktualizacji 

wyceny 
- (7 963) - - - (7 963) 

30 czerwca 2017 roku 950 000 (25 924) (749) - 25 140 948 467 

 

za okres od dnia 

1 stycznia 2016 roku 

do dnia 30 czerwca 

2016 roku 

Kapitał 

zakładowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Zysk / 

(Strata) z 

lat 

ubiegłych 

Niepodziel

ony wynik 

finansowy 

Wynik 

bieżącego 

okresu 

Kapitał 

własny 

ogółem 

1 stycznia 2016 roku  300 000 2 - (13 973) - 286 029 

Emisja akcji serii B 200 000 - - - - 200 000 
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Podział wyniku / 

Przeniesienie z lat 

ubiegłych 

- - (13 973) 13 973 - - 

Dochody całkowite 

razem, w tym: 
- (8) - - 248 240 

Zysk netto - - - - 248 248 

Kapitał z aktualizacji 

wyceny 
- (8) - - - (8) 

30 czerwca 2016 roku 500 000 (6) (13 973) - 248 486 269 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. złotych) 

 1 stycznia 2017 r. – 30 

czerwca 2017 r. 

1 stycznia 2016 r. – 30 

czerwca 2016 r. 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   

Zysk / (Strata) brutto 34 030 635 

Korekty razem: (3 566 847) (1 440 095) 

Amortyzacja 617 586 

Zmiana stanu instrumentów finansowych przy 

początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane w 

wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 

80 000 (94 957) 

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych 

(aktywo) 
27 628 - 

Zmiana stanu kredytów i pożyczek wobec klientów (3 292 181) (3 459 021) 

Zmiana stanu innych aktywów  (9 074) (2 767) 

Zmiana stanu zobowiązań wobec banków (400 520) 2 108 488 

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych 

(zobowiązanie) 
103 503 - 

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 224 468 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyemitowanych listów 

zastawnych 
(87 857) 669 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyemitowanych 

obligacji 
17 232 446 

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu 1 543 774 
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utraty wartości 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 3 950 5 269 

Zapłacony podatek dochodowy (864) - 

Inne korekty (11 048) (51) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  (3 532 817) (1 439 460) 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   

Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 854 4 

Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów 

wartościowych dostępnych do sprzedaży 
1 854 4 

Wydatki z działalności inwestycyjnej (357 062) (19 373) 

Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych 

dostępnych do sprzedaży 
(356 843) (16 122) 

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 
(219) (3 251) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (355 208) (19 369) 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej   

Wpływy z tytułu emisji akcji własnych 150 000 200 000 

Wpływy z tytułu emisji listów zastawnych 2 987 047 1 000 000 

Wpływy z tytułu emisji obligacji 744 059 245 842 

Spłata odsetek od wyemitowanych dłużnych papierów 

wartościowych 
(14 490) (367) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  3 866 616 1 445 475 

Przepływy pieniężne netto (21 409) (13 354) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 29 027 14 817 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 7 618 1 462 

w tym o ograniczonej możliwości dysponowania - - 

Od dnia 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiła żadna istotna niekorzystna zmiana w perspektywach Emitenta ani 

żadna znacząca zmiana w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta. 

Zmiana nr 3 –Element C.1 

W Elemencie C.1 przed słowami „Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych (ISIN) [  

]” dodaje się słowo: „[Wstępny]” 
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Zmiana nr 4 – Element D.3 

W Elemencie D.3 na liście ryzyk związanych z Listami Zastawnymi, po słowach „zapadalność Listów 

Zastawnych może ulec przedłużeniu;” dodaje się słowa: 

„• w stosunku do wierzytelności wynikających z Listów Zastawnych mogą zostać, na zasadzie wyjątku, 

zastosowane instrumenty przymusowej restrukturyzacji;”  

Zmiana nr 5 – Element E.3 

W Elemencie E.3 słowa: 

„Cena emisyjna Listu Zastawnego wynosi: [   ]. 

Oferujący: [   ]. 

Okres oferty: [   ]. 

Opis procedury składania zapisów: [   ]. 

Wykaz punktów obsługi klienta, w których będą przyjmowane zapisy” 

zastępuje się słowami  

„Cena [emisyjna] [i cena sprzedaży] Listu Zastawnego wynosi: [   ]. 

Oferujący [i Subemitent Usługowy]: [   ]. 

Okres oferty: [   ]. 

Opis procedury składania zapisów: [   ].” 

Zmiana nr 6 – Element E.4 

W Elemencie E.4 słowa: 

„Oferujący mogą otrzymywać od Emitenta wynagrodzenie w związku z emisjami Listów Zastawnych w ramach 

Programu. Każdy z oferujących, oraz ich podmioty zależne lub powiązane współpracuje lub może w przyszłości 

rozpocząć współpracę, w zakresie działalności finansowej, z Emitentem oraz może świadczyć usługi na rzecz 

Emitenta lub jego podmiotów zależnych lub powiązanych, w swoim normalnym toku działalności.” 

zastępuje się słowami  

„Oferujący [oraz Subemitent Usługowy] [może]/[mogą] otrzymywać od Emitenta wynagrodzenie w związku z 

emisjami Listów Zastawnych w ramach Programu. Każdy z oferujących, [Subemitent Usługowy,] oraz ich 

podmioty zależne lub powiązane współpracuje lub może w przyszłości rozpocząć współpracę, w zakresie 

działalności finansowej, z Emitentem oraz może świadczyć usługi na rzecz Emitenta lub jego podmiotów 

zależnych lub powiązanych, w swoim normalnym toku działalności.” 

Zmiana nr 7 – punkt „Ryzyka prawne dotyczące Listów Zastawnych” w rozdziale „Czynniki ryzyka, 

które mogą wpłynąć na zdolność Emitenta do wykonania jego zobowiązań wynikających z Listów 

Zastawnych” 
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W punkcie „Ryzyka prawne dotyczące Listów Zastawnych”, pod opisem czynnika ryzyka „Zapadalność Listów 

Zastawnych może ulec przedłużeniu” dodaje się nowy czynnik ryzyka:   

„W stosunku do wierzytelności wynikających z Listów Zastawnych mogą zostać, na zasadzie wyjątku, 

zastosowane instrumenty przymusowej restrukturyzacji  

W dniu 2 lipca 2014 roku weszła w życie Dyrektywa 2014/59/UE przewidująca wprowadzenie regulacji 

dotyczących prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu 

do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („BRRD”). Postanowienia BRRD zostały zaimplementowane 

do polskiego systemu prawnego przez ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Zgodnie z ustawą 

zasadą jest wyłączenie możliwości umorzenia lub konwersji zobowiązań zabezpieczonych, w tym zobowiązań z 

tytułu Listów Zastawnych oraz zobowiązań w postaci instrumentów finansowych, które stanowią integralną 

cześć puli zabezpieczonej zgodnie z prawem właściwym w sposób podobny do Listów Zastawnych. 

Zobowiązania wynikające z Listów Zastawnych mogą podlegać przymusowemu umorzeniu lub konwersji, o ile 

wartość wierzytelności oraz praw i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia Listów Zastawnych nie 

pokrywa wszystkich zobowiązań wynikających z Listów Zastawnych. 

Ponadto, ustawa umożliwia BFG zastosowanie następujących instrumentów przymusowej restrukturyzacji: (i) 

przejęcie przedsiębiorstwa - pozwala BFG na bezpośrednią sprzedaż Emitenta bądź też całości lub części jego 

przedsiębiorstwa na warunkach komercyjnych, (ii) instytucja pomostowa - pozwala BFG na przeniesienie 

całości lub części przedsiębiorstwa Banku na „instytucję pomostową” (podmiot utworzony do tego celu, 

znajdujący się w całości lub w części pod kontrolą publiczną), co może ograniczyć możliwości wywiązywania 

się przez Bank z obowiązków spłaty, oraz (iii) wydzielenie praw majątkowych – pozwala BFG na przeniesienie 

aktywów zagrożonych lub o obniżonej jakości do jednego lub większej liczby publicznych podmiotów 

zarządzających aktywami w celu umożliwienia zarządzania nimi w taki sposób, aby zmaksymalizować ich 

wartość do czasu ostatecznej sprzedaży lub uporządkowanej likwidacji (ten środek może być stosowany tylko 

wraz z innym instrumentem przymusowej restrukturyzacji). 

Instrumenty przymusowej restrukturyzacji opisane powyżej (włącznie z instrumentem przymusowego 

umorzenia lub konwersji) mogą być zastosowane przez BFG wobec Emitenta wyłącznie w przypadku, gdy: (i) 

Emitent jest zagrożony upadłością, (ii) brak jest przesłanek wskazujących, że możliwe działania alternatywne 

pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością, oraz (iii) wymaga tego interes publiczny.” 

Zmiana nr 8 – rozdział "Warunki Emisji Listów Zastawnych” 

W rozdziale „Warunki Emisji Listów Zastawnych” w pierwszym akapicie słowa:   

„Niniejszy dokument (Warunki Emisji), został zatwierdzony uchwałą zarządu Emitenta nr 183/2015 z dnia 9 

listopada 2015 r. i dotyczy wszystkich hipotecznych listów zastawnych (Listy Zastawne) emitowanych przez 

PKO Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000528469, w ramach programu emisji hipotecznych listów zastawnych (Program).” 

zastępuje się słowami: 

„Niniejszy dokument (Warunki Emisji), został zatwierdzony uchwałą zarządu Emitenta nr 183/2015 z dnia 9 

listopada 2015 r. zmienioną uchwałą nr 145/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. i dotyczy wszystkich hipotecznych 

listów zastawnych (Listy Zastawne) emitowanych przez PKO Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Gdyni, 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000528469, w ramach 

programu emisji hipotecznych listów zastawnych (Program).” 
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Zmiana nr 9 – rozdział „Warunki Emisji Listów Zastawnych” 

W rozdziale „Warunki Emisji Listów Zastawnych” w punkcie 2 słowa:   

„Listy Zastawne są emitowane na podstawie Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych oraz, w 

związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych, Ustawy o Obligacjach oraz 

na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 150/2015 z dnia 21 lipca 2015 r., uchwały Zarządu Emitenta nr 

183/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. (stanowiących załączniki do niniejszego Prospektu) oraz na podstawie 

uchwał Zarządu Emitenta stanowiących podstawę emisji poszczególnych serii Listów Zastawnych.” 

zastępuje się słowami: 

„Listy Zastawne są emitowane na podstawie Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych oraz, w 

związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych, Ustawy o Obligacjach oraz 

na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 150/2015 z dnia 21 lipca 2015 r., uchwały Zarządu Emitenta nr 

183/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. zmienionej uchwałą nr 145/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. (stanowiących 

załączniki do niniejszego Prospektu) oraz na podstawie uchwał Zarządu Emitenta stanowiących podstawę emisji 

poszczególnych serii Listów Zastawnych.” 

Zmiana nr 10 – rozdział „Wybrane Informacje Finansowe” 

W rozdziale „Wybrane Informacje Finansowe” pod tabelami zawierającymi dane finansowe Emitenta za okres 

od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz porównywalne dane za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 

grudnia 2015 r., o które Prospekt Podstawowy został uzupełniony aneksem nr 3 zatwierdzonym 9 marca 2017 r. 

dodaje się następujący tekst i tabele:   

Poniższe dane finansowe zostały zestawione na podstawie poddanego procedurze przeglądu przez biegłego 

rewidenta śródrocznego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2017 r., sporządzonego 

zgodnie z MSSF, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Sprawozdanie finansowe Emitenta zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości (tj. 

w okresie co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego). 

Rachunek Zysków i Strat (w tys. złotych) 

 1 stycznia 2017 r. – 

30 czerwca 2017 r.  

1 stycznia 2016 r. – 

30 czerwca 2016 r.  

Przychody z tytułu odsetek 165 499  36 327 

Koszty z tytułu odsetek (103 272) (16 877) 

Wynik z tytułu odsetek 62 227  19 450 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 5 056 2 359 

Koszty z tytułu prowizji i opłat (7 134) (4 667) 

Wynik z tytułu prowizji i opłat (2 078)  (2 308) 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości 

godziwej 
(240) (4) 

Wynik z pozycji wymiany 6 503 (4) 
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Pozostałe przychody operacyjne 410 157 

Pozostałe koszty operacyjne (395) (130) 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 15 27 

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 

i rezerw 
(1 503) (758) 

Ogólne koszty administracyjne (19 580) 

 

(15 768) 

 

Podatek od niektórych instytucji finansowych (11 314) - 

Wynik z działalności operacyjnej 34 030 635 

Zysk / (Strata) brutto 34 030 635 

Podatek dochodowy (8 890) (387) 

Zysk / (Strata) netto 25 140 248 

Zysk / (strata) netto na jedną akcję – podstawowy (PLN) 0,03 0,00 

Zysk / (Strata) netto na jedną akcję – rozwodniony (PLN) 0,03 0,00 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) 866 298 376 923 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w okresie 

(w tys.) 
866 298 376 923 

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. złotych) 

 1 stycznia 2017 r.–  

30 czerwca 2017 r. 

1 stycznia 2016 r. – 

30 czerwca 2016 r. 

Zysk / (Strata) netto 25 140 248 

Inne dochody całkowite  (7 963) (8) 

Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku 

zysków i strat   
(7 963) (8) 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto (11 037) - 

Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływów 

pieniężnych 
2 097 - 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto  (8 940) - 
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Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do 

sprzedaży, brutto 
1 206 (10) 

Podatek odroczony z tytułu aktualizacji wartości aktywów 

finansowych dostępnych do sprzedaży 
(229) 2 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do 

sprzedaży, netto 
977 (8) 

Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do 

rachunku zysków i strat   
- - 

Dochody całkowite netto, razem  17 177 240 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. złotych) 

 30 czerwca 2017 r. 31 grudnia 2016 r. 

AKTYWA   

Kasa, środki w Banku Centralnym 22 16 033 

Należności od banków 7 596 12 994 

Pochodne instrumenty finansowe 181 27 808 

Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone 

jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i 

strat 

-  79 987 

Kredyty i pożyczki wobec klientów 11 538 579  8 247 900 

Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 563 126  203 019 

Wartości niematerialne 4 901  5 312 

Rzeczowe aktywa trwałe 593  580 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -  2 440 

Inne aktywa 19 542 14 380 

SUMA AKTYWÓW 12 134 540  8 610 453 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY   

Zobowiązania   

Zobowiązania wobec banków 3 031 312 3 431 832 

Pochodne instrumenty finansowe 103 617 113 
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Zobowiązania wobec klientów 1 773  1 549 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych listów zastawnych 6 116 818  3 232 117 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 1 912 507 1 151 216 

Pozostałe zobowiązania 16 145 12 196 

Zobowiązania z tytułu bieżacego podatku dochodowego 1 502 - 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 217 - 

Rezerwy 182 140 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ 11 186 073  7 829 163 

Kapitał własny    

Kapitał zakładowy 950 000  800 000 

Kapitał z aktualizacji wyceny (25 924)  (17 961) 

Zysk / (Strata) z lat ubiegłych (749) (13 973) 

Wynik bieżącego okresu 25 140 13 224 

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 948 467  781 290 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 12 134 540  8 610 453 

Współczynnik wypłacalności 16,7% 17,1% 

Wartość księgowa aktywów netto (w tys. PLN) 948 467  781 290 

Liczba akcji (w tys.) 950 000  800 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 0,98 

Rozwodniona liczba akcji (w tys.)  950 000  800 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 0,98 

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. złotych) 

za okres od dnia 

1 stycznia 2017 roku 

do dnia 30 czerwca 

2017 roku 

Kapitał 

zakładowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Zysk / 

(Strata) z 

lat 

ubiegłych 

Niepodziel

ony wynik 

finansowy 

Wynik 

bieżącego 

okresu 

Kapitał 

własny 

ogółem 

1 stycznia 2017 roku  800 000 (17 961) (13 973) 13 224 - 781 290 

Podział wyniku / 

Przeniesienie na 
- - 13 224 (13 224) - - 
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wynik z lat ubiegłych 

Emisja akcji serii E 150 000 - - - - 150 000 

Dochody całkowite 

razem, w tym: 
- (7 963) - - 25 140 17 177 

Zysk netto - - - - 25 140 25 140 

Kapitał z aktualizacji 

wyceny 
- (7 963) - - - (7 963) 

30 czerwca 2017 roku 950 000 (25 924) (749) - 25 140 948 467 

 

za okres od dnia 

1 stycznia 2016 roku 

do dnia 30 czerwca 

2016 roku 

Kapitał 

zakładowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Zysk / 

(Strata) z 

lat 

ubiegłych 

Niepodziel

ony wynik 

finansowy 

Wynik 

bieżącego 

okresu 

Kapitał 

własny 

ogółem 

1 stycznia 2016 roku  300 000 2 - (13 973) - 286 029 

Emisja akcji serii B 200 000 - - - - 200 000 

Podział wyniku / 

Przeniesienie z lat 

ubiegłych 

- - (13 973) 13 973 - - 

Dochody całkowite 

razem, w tym: 
- (8) - - 248 240 

Zysk netto - - - - 248 248 

Kapitał z aktualizacji 

wyceny 
- (8) - - - (8) 

30 czerwca 2016 roku 500 000 (6) (13 973) - 248 486 269 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. złotych) 

 1 stycznia 2017 r. – 30 

czerwca 2017 r. 

1 stycznia 2016 r. – 30 

czerwca 2016 r. 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   

Zysk / (Strata) brutto 34 030 635 

Korekty razem: (3 566 847) (1 440 095) 

Amortyzacja 617 586 
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Zmiana stanu instrumentów finansowych przy 

początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane w 

wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 

80 000 (94 957) 

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych 

(aktywo) 
27 628 - 

Zmiana stanu kredytów i pożyczek wobec klientów (3 292 181) (3 459 021) 

Zmiana stanu innych aktywów  (9 074) (2 767) 

Zmiana stanu zobowiązań wobec banków (400 520) 2 108 488 

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych 

(zobowiązanie) 
103 503 - 

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 224 468 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyemitowanych listów 

zastawnych 
(87 857) 669 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyemitowanych 

obligacji 
17 232 446 

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu 

utraty wartości 
1 543 774 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 3 950 5 269 

Zapłacony podatek dochodowy (864) - 

Inne korekty (11 048) (51) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  (3 532 817) (1 439 460) 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   

Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 854 4 

Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów 

wartościowych dostępnych do sprzedaży 
1 854 4 

Wydatki z działalności inwestycyjnej (357 062) (19 373) 

Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych 

dostępnych do sprzedaży 
(356 843) (16 122) 

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 
(219) (3 251) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (355 208) (19 369) 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej   
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Wpływy z tytułu emisji akcji własnych 150 000 200 000 

Wpływy z tytułu emisji listów zastawnych 2 987 047 1 000 000 

Wpływy z tytułu emisji obligacji 744 059 245 842 

Spłata odsetek od wyemitowanych dłużnych papierów 

wartościowych 
(14 490) (367) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  3 866 616 1 445 475 

Przepływy pieniężne netto (21 409) (13 354) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 29 027 14 817 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 7 618 1 462 

w tym o ograniczonej możliwości dysponowania - - 

 

Zmiana nr 11 – podpunkt „Warunki Oferty” w rozdziale „Subskrypcja”  

W podpunkcie „Warunki Oferty” w rozdziale „Subskrypcja” Prospektu Podstawowego słowa: 

„Poszczególne serie Listów Zastawnych w ramach Programu emitowane będą zgodnie z uchwałą Zarządu 

Emitenta nr 150/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu, uchwałą Zarządu Emitenta nr 

183/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia warunków emisji oraz wzoru formularza 

ostatecznych warunków emisji (stanowiącymi załącznik do niniejszego Prospektu) oraz na podstawie uchwał 

Zarządu Emitenta w sprawie emisji poszczególnych serii Listów Zastawnych. 

Ostateczne Warunki dla danej serii Listów Zastawnych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w sposób, 

w jaki został udostępniony Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta (www.pkobh.pl) oraz Oferującego 

(www.dm.pkobp.pl).” 

zastępuje się słowami: 

„Poszczególne serie Listów Zastawnych w ramach Programu emitowane będą zgodnie z uchwałą Zarządu 

Emitenta nr 150/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu, uchwałą Zarządu Emitenta nr 

183/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia warunków emisji oraz wzoru formularza 

ostatecznych warunków emisji zmienioną uchwałą nr 145/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. (stanowiącymi 

załącznik do niniejszego Prospektu) oraz na podstawie uchwał Zarządu Emitenta w sprawie emisji 

poszczególnych serii Listów Zastawnych. 

Ostateczne Warunki dla danej serii Listów Zastawnych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w sposób, 

w jaki został udostępniony Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta (www.pkobh.pl) oraz, dodatkowo, w 

celach informacyjnych, na stronie internetowej Oferującego (www.dm.pkobp.pl).” 

 

Zmiana nr 12 – punkt „Informacje o warunkach Oferty” w rozdziale „Subskrypcja”  
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W dotychczasowym podpunkcie „Cena emisyjna”, punkt "Informacje o warunkach Oferty" w rozdziale 

"Subskrypcja" Prospektu Podstawowego: 

 zmienia się tytuł podpunktu z „Cena emisyjna” na „Cena Listów Zastawnych” oraz  

 po słowach „Cena emisyjna jednego Listu Zastawnego nie będzie wyższa niż cena maksymalna wynosząca 

110% wartości nominalnej pojedynczego Listu Zastawnego.” dodaje się słowa „Cena sprzedaży Listów 

Zastawnych przez Subemitenta Usługowego będzie równa ich cenie emisyjnej.” 

 

Zmiana nr 13 – podpunkt „Wielkośc emisji” w rozdziale "Subskrypcja" 

W podpunkcie „Wielkość emisji” w rozdziale „Subskrypcja” usuwa się słowa: 

„W przypadku, gdy w ramach Oferty zostanie przeprowadzony proces budowy Księgi Popytu, jego wyniki będą 

podstawowym kryterium ustalenia liczby Listów Zastawnych oferowanych w danej serii. W przeciwnym 

wypadku, podstawowym kryterium ustalenia liczby Listów Zastawnych oferowanych w danej serii będzie ocena 

potencjalnego popytu na instrumenty finansowe o charakterze nieudziałowym oraz rentowności innych lokat 

kapitału dostępnych dla inwestorów na rynku, na którym ma zostać przeprowadzona Oferta. 

W każdym typie Oferty brane będą pod uwagę również dodatkowe kryteria ustalenia liczby Listów Zastawnych 

oferowanych w ramach danej serii. Należy do nich zaliczyć m.in. poziom odpowiedniej stopy referencyjnej, 

poziom oprocentowania depozytów, oczekiwane przez inwestorów poziomy oprocentowania/dyskonta w 

stosunku do wartości nominalnej Listów Zastawnych, koszt alternatywnych sposobów finansowania 

działalności przez Emitenta, zapotrzebowanie na finansowanie dłużne ze strony Emitenta, koszty obsługi 

Oferty. Nie można także wykluczyć, że będą brane pod uwagę inne kryteria, w tym m.in. takie, które mogą 

wyniknąć ze zmian regulacji dotyczących rynku kapitałowego, w tym regulacji KNF, KDPW, BondSpot, GPW, 

itp.” 

 

Zmiana nr 14 – rozdział „Subskrypcja” 

Po podpunkcie „Terminy obowiązywania Oferty” dodaje się nowy podpunkt: 

„Możliwe tryby oferowania Listów Zastawnych 

Listy Zastawne będą mogły być oferowane w Trybie Zwykłym lub w Trybie Subemisji Usługowej w zależności 

od tego, który tryb został wskazany w Ostatecznych Warunkach dotyczących danej serii Listów Zastawnych.” 

 

Zmiana nr 15 – rozdział „Subskrypcja” 

W związku z wprowadzonym w Prospekcie Podstawowym podziałem na oferowanie Listów Zastawnych w 

Trybie Zwykłym oraz Trybie Subemisji Usługowej oraz zmianami dotyczącymi sposobu oferowania listów 

zastawnych uzgodnionymi przez Emitenta oraz Oferującego, dotychczasową treść Rozdziału „Subskrypcja” od 

słów „Terminy i miejsce przyjmowania zapisów na Listy Zastawne” (włącznie) do słów „Z emisją Listów 

Zastawnych nie jest związane jakiekolwiek prawo pierwokupu lub prawo do subskrybowania papierów 

wartościowych.” (włącznie) zastępuje się następującą treścią, która stanowić będzie podpunkt „Oferta w Trybie 

Zwykłym”: 
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„Oferta w Trybie Zwykłym 

Terminy i miejsce przyjmowania zapisów na Listy Zastawne nabywane od Emitenta 

Termin przyjmowania zapisów na Listy Zastawne nabywane od Emitenta będzie ustalany odrębnie dla 

każdej serii i podawany do publicznej wiadomości w Ostatecznych Warunkach dotyczących tej serii 

Listów Zastawnych.  

Okres przyjmowania zapisów na Listy Zastawne danej serii może zostać skrócony w przypadku, gdy 

inwestorzy złożą zapisy na liczbę Listów Zastawnych większą od łącznej, maksymalnej liczby Listów 

Zastawnych oferowanych w danej serii lub transzy. Informacja o skróceniu okresu przyjmowania 

zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w 

jaki został opublikowany Prospekt. 

Ponadto Emitent, w porozumieniu z Oferującym, może przedłużyć okres przyjmowania zapisów na 

Listy Zastawne z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Decyzja taka 

może zostać podjęta i zostanie podana do publicznej wiadomości przed zakończeniem pierwotnego 

terminu przyjmowania zapisów. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów zostanie 

podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został 

opublikowany Prospekt. 

W sytuacji, gdy zdaniem Emitenta zmiana terminów przyjmowania zapisów na Listy Zastawne danej 

serii mogłaby stanowić istotny czynnik wpływający na ocenę Listów Zastawnych, informacja o takiej 

zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, w sposób, w 

jaki został udostępniony Prospekt. 

Zasady składania zapisów na Listy Zastawne 

Proces budowy Księgi Popytu 

W przypadku, jeśli Oferta danej serii lub transzy Listów Zastawnych kierowana będzie do Inwestorów 

Instytucjonalnych, przed subskrypcją Listów Zastawnych danej serii będzie mógł zostać 

przeprowadzony proces budowy Księgi Popytu. 

Zasady składania zapisów 

Zasady ogólne 

W ramach każdej serii Listów Zastawnych zapisy na Listy Zastawne będą mogły być składane przez 

inwestorów nabywających Listy Zastawne w punktach obsługi klienta, których lista zostanie 

opublikowana na stronie internetowej Emitenta (www.pkobh.pl) oraz, dodatkowo, w celach 

informacyjnych na stronie internetowej Oferującego (www.dm.pkobp.pl) przed rozpoczęciem 

przyjmowania zapisów na Listy Zastawne danej serii. Zaproszeni Inwestorzy Instytucjonalni są 

zobowiązani skaładać zapisy na Listy Zastawne w siedzibie Oferującego. 

Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. w szczególności 

telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu), o ile dopuszczają to regulacje firmy inwestycyjnej 

przyjmującej zapis. 

Zapis na Listy Zastawne jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek 

zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych Listów 

Zastawnych na Rachunku Papierów Wartościowych, z wyłączeniem sytuacji opisanej w art. 51a 
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Ustawy o Ofercie Publicznej, o której mowa w części „Warunki oraz okres wycofania się ze skutków 

prawnych zapisu” poniżej. 

Ostateczne Warunki każdej serii Listów Zastawnych będą wskazywać szczegółowe informacje na 

temat minimalnej i maksymalnej wielkości pojedynczego zapisu. Wielkości te mogą być różne dla 

poszczególnych transz, w przypadku podziału oferty na transze. 

Ostateczne Warunki każdej serii Listów Zastawnych będą wskazywać szczegółowe informacje na 

temat wielokrotności zapisów na Listy Zastawne, przy czym w każdym przypadku łącznie złożone 

zapisy przez pojedynczego inwestora nie mogą opiewać na więcej niż liczba Listów Zastawnych 

oferowanych do nabycia w danej serii lub odpowiednio transzy. 

Zapisy na Listy Zastawne będą składane na dwóch egzemplarzach formularza zapisu. Na dowód 

złożenia zapisu osoba składająca zapis otrzymuje jeden egzemplarz złożonego i wypełnionego 

formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Wszelkie 

konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Listy 

Zastawne ponosi składający zapis. 

Wzór formularza zapisu na Listy Zastawne będzie udostępniany inwestorom przez Oferującego w 

terminach subskrypcji poszczególnych serii Listów Zastawnych. Za złożenie formularza zapisu na 

Listy Zastawne uznaje się także wydruk komputerowy podpisany przez inwestora i zawierający 

wszystkie elementy wymagane w formularzu zapisu. 

Składając zapis inwestor podpisuje oświadczenie, iż m.in.: 

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty Listów Zastawnych oraz 

oświadcza, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuje do 

wiadomości, że przysługuje mu prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania; oraz 

 wyraża zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz 

informacji związanych z dokonanym zapisem na Listy Zastawne przez firmę inwestycyjną 

przyjmującą zapis – Oferującemu, Emitentowi oraz firmie inwestycyjnej prowadzącej 

rachunek inwestycyjny na którym Listy Zastawne będą zdeponowane, w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia sprzedaży Listów Zastawnych oraz upoważnia te podmioty do 

otrzymania tych informacji. 

Inwestor zobowiązany jest do posiadania rachunku w firmie inwestycyjnej i wraz ze złożeniem zapisu 

będzie zobowiązany do złożenia dyspozycji deponowania Listów Zastawnych na rachunku w firmie 

inwestycyjnej. Dyspozycja deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać 

jakichkolwiek zastrzeżeń. Dyspozycja deponowania zostanie zawarta w treści formularza zapisu.  

Inwestor powinien zwrócić uwagę na koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Listów 

Zastawnych, w tym w szczególności koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia/zapisu, założenia 

lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oraz inne możliwe koszty bankowe związane z 

dokonywaniem wpłaty na Listy Zastawne, ewentualne koszty wymiany walut obcych na PLN, itp. 

Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty na Listy Zastawne nie są oprocentowane i w przypadku 

zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, inwestorowi nie przysługują odsetki ani odszkodowanie. 

Informacje dotyczące zasad opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami 

wartościowymi znajdują się w części „Opodatkowanie” Prospektu. 
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Inwestorzy Detaliczni 

Inwestor Detaliczny zainteresowany nabyciem Listów Zastawnych musi posiadać rachunek papierów 

wartościowych. Inwestorzy Detaliczni zamierzający nabyć Listy Zastawne, nieposiadający rachunku 

papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. W przypadku 

zapisów złożonych przez Inwestorów Detalicznych z rachunków zbiorczych zapisanie Listów 

Zastawnych nastąpi zgodnie z zasadami podmiotów prowadzących rachunki zbiorcze. 

W przypadku utworzenia konsorcjum dystrybucyjnego, ostateczna lista punktów, w których 

Inwestorzy Detaliczni będą mogli składać zapisy na Listy Zastawne danej serii zostanie podana na 

stronie internetowej Emitenta (www.pkobh.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie 

internetowej Oferującego (www.dm.pkobp.pl) przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Listy 

Zastawne danej serii.W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, 

w szczególności na temat: (i) dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów przez pełnomocników 

lub inne osoby działające w imieniu inwestorów oraz (ii) możliwości składania zapisów w innej formie 

niż pisemna potencjalni inwestorzy powinni skontaktować się z firmą inwestycyjną, w której 

zamierzają złożyć zapis. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Emitent, w porozumieniu z Oferującym, dokona uznaniowego wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, 

do których zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisu na Listy Zastawne i którzy będą uprawnieni 

do złożenia zapisów na Listy Zastawne w liczbie wskazanej w zaproszeniu do złożenia zapisu oraz 

dokonania wpłat na Listy Zastawne w terminie i w sposób wskazany w Ostatecznych Warunkach. 

Zaproszenia do Inwestorów Instytucjonalnych zostaną przesłane przez Oferującego w imieniu 

własnym. 

Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisów na 

Listy Zastawne, będą przyjmowane przez Oferującego na zasadach określonych w zaproszeniu do 

składania zapisów. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych na Listy Zastawne będą przyjmowane na 

piśmie, na formularzu zapisu udostępnionym przez Oferującego. Formularz zapisu zawierać będzie 

także obowiązkowe polecenie zdeponowania Listów Zastawnych na rachunku papierów 

wartościowych lub rachunku zbiorczym. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad 

składania zapisów, w szczególności na temat: (i) dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów 

przez pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych oraz (ii) 

sposobu składania zapisów, Inwestorzy Instytucjonalni powinni skontaktować się z Oferującym. 

W przypadku gdy dana Oferta zostanie poprzedzona budowaniem Księgi Popytu, zaproszony Inwestor 

Instytucjonalny, do którego zostanie skierowane zaproszenie do składania zapisów, będzie uprawniony 

do dokonania zapisu na wskazaną w zaproszeniu do złożenia zapisu liczbę Listów Zastawnych, która 

będzie nie większa niż liczba Listów Zastawnych deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w 

złożonej przez niego deklaracji nabycia Listów Zastawnych oraz, w przypadku złożenia zapisu, będzie 

zobowiązany do dokonania wpłaty na Listy Zastawne.  

Złożenie przez zaproszonego Inwestora Instytucjonalnego zapisu na mniejszą liczbę Listów 

Zastawnych niż określona w zaproszeniu lub dokonanie przez tego inwestora wpłaty na mniejszą liczbę 

Listów Zastawnych niż określona w zaproszeniu może spowodować, że danemu inwestorowi nie 

zostaną przydzielone żadne Listy Zastawne, przy czym Emitent w uzgodnieniu z Oferującym może 

podjąć decyzję o przydzieleniu inwestorowi Listów Zastawnych w liczbie wynikającej z dokonanej 

wpłaty.  
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W przypadku złożenia przez zaproszonego Inwestora Instytucjonalnego zapisu na większą liczbę 

Listów Zastawnych niż wskazana w zaproszeniu, zapis taki zostanie uznany za złożony na liczbę 

Listów Zastawnych wskazanych w zaproszeniu. 

Inwestorzy Instytucjonalni, którzy nie uczestniczyli w procesie budowy Księgi Popytu lub którzy w 

nim uczestniczyli, ale nie otrzymali zaproszenia do składania zapisów na Listy Zastawne, mogą 

składać zapisy na Listy Zastawne na zasadach określonych w Ostatecznych Warunkach. 

Inwestorzy Instytucjonalni, którzy niezależnie od faktu uczestnictwa w budowie Księgi Popytu i 

niezależnie od faktu otrzymania zaproszenia do składania zapisów na Listy Zastawne, złożyli zapis na 

Listy Zastawne na zasadach określonych w Ostatecznych Warunkach, powinni zapoznać się z 

zasadami przydziału Listów Zastawnych, opisanymi w niniejszym Prospekcie oraz w Ostatecznych 

Warunkach. 

W przypadku składania zapisu na Listy Zastawne przez firmę zarządzającą cudzym pakietem papierów 

wartościowych na zlecenie dopuszczalne jest złożenie przez tę firmę zbiorczego formularza zapisu oraz 

dołączeniu do niego listy inwestorów, w imieniu których składany jest zapis. Lista taka musi zawierać, 

w odniesieniu do każdego inwestora, dane wymagane w formularzu zapisu oraz musi być podpisana 

przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy zarządzającej cudzym pakietem papierów 

wartościowych na zlecenie. 

Warunki oraz okres wycofania się ze skutków prawnych zapisu 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Listy Zastawne, zostanie udostępniony do 

publicznej wiadomości Aneks do Prospektu, osoba, która złożyła zapis na Listy Zastawne przed 

opublikowaniem takiego Aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, stosownie 

do art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu 

następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy 

inwestycyjnej przyjmującej zapis w terminie wskazanym w treści Aneksu, jednak nie krótszym niż 

dwóch dni roboczych od dnia opublikowania Aneksu do Prospektu.  

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy Aneks do 

Prospektu jest udostępniany w związku z błędami w treści Prospektu, o których Emitent powziął 

wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o 

których Emitent powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. 

Wzór stosownego oświadczenia dostępny będzie w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej 

przyjmującej zapis. 

W sytuacji gdy w tym samym czasie jest prowadzona oferta kilku serii Listów Zastawnych, a Aneks 

dotyczy nie wszystkich oferowanych w tym czasie serii, a tylko jednej lub kilku z nich, prawo do 

uchylenia się od skutków prawnych zapisu dotyczy tylko zapisów na te serie Listów Zastawnych, 

których dotyczył Aneks. 

W przypadku opublikowania Aneksu, Emitent może dokonać przydziału Listów Zastawnych nie 

wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego 

zapisu. 

W przypadku opublikowania Aneksu do Prospektu uprawniającego do składania oświadczeń o 

uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu, w którym data, do której przysługuje prawo 

uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadałaby później niż termin przydziału 
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określony w Ostatecznych Warunkach, Aneks ten zawierał będzie informacje o zmianie daty 

przydziału, dniach ustalenia praw do świadczeń z Listów Zastawnych, dniach płatności świadczeń z 

Listów Zastawnych, jak również o zmianie daty ustalenia stopy bazowej, w przypadku oprocentowania 

zmiennego, opublikowanych w Ostatecznych Warunkach danej serii Listów Zastawnych. 

W przypadku zmiany treści opublikowanych Ostatecznych Warunków danej serii Listów Zastawnych 

w związku z opublikowaniem Aneksu do Prospektu, o którym mowa powyżej, zmienione Ostateczne 

Warunki zostaną przekazane przez Emitenta do wiadomości publicznej w sposób, w jaki zostały 

opublikowane Ostateczne Warunki i Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta (www.pkobh.pl) 

oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego (www.dm.pkobp.pl). 

Osoby, które nie złożyły oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w 

związku z opublikowaniem Aneksu do Prospektu, związane są złożonym zapisem na Listy Zastawne 

danej serii zgodnie z warunkami zawartymi w aktualnych Ostatecznych Warunkach danej serii Listów 

Zastawnych. 

W przypadku uchylenia się od skutków prawnych zapisów firma inwestycyjna, która przyjęła zapis, 

zwróci inwestorowi wpłaconą kwotę, w sposób określony w formularzu zapisu i zgodnie z 

procedurami tego podmiotu, w terminie do siedmiu dni roboczych bez żadnych odsetek lub 

odszkodowań. 

Warunki odwołania, odstąpienia, zawieszenia lub niedojścia Oferty 

Informacje o odwołaniu wszystkich Ofert  

Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego, może podjąć decyzję o odwołaniu wszystkich ofert 

publicznych Listów Zastawnych będących przedmiotem Prospektu oraz o rezygnacji z ubiegania się o 

dopuszczenie, na podstawie Prospektu, wszystkich Listów Zastawnych do obrotu na rynku 

regulowanym. Taka informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 49 ust. 1b pkt 

2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Informacje o zawieszeniu Oferty 

Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego, może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty w trakcie 

jej trwania, w przypadku gdy wystąpią zdarzenia lub zjawiska, które mogłyby w negatywny sposób 

wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla inwestorów 

nabywających Listy Zastawne. Informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podana do publicznej 

wiadomości w formie Aneksu. Zawieszenie Oferty danej serii Listów Zastawnych nie może nastąpić 

po wystawieniu instrukcji rozliczeniowych przez Oferującego (w trybie przewidzianym w §11 

Szczegółowych Zasad Działania KDPW) lub rejestracji tych Listów Zastawnych w Depozycie. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych 

terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie 

późniejszym w trybie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w trakcie trwania subskrypcji Listów Zastawnych, 

złożone przez inwestorów zapisy na Listy Zastawne oraz dokonane przez inwestorów wpłaty uważane 

będą za ważne, jednakże inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej 

przyjmującej zapis, w terminie wskazanym w treści Aneksu, jednak nie krótszym niż dwa dni robocze 

od dnia opublikowania Aneksu. W wyżej wymienionym przypadku wpłaty dokonane przez inwestorów 
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zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie siedmiu dni 

roboczych od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia. 

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty  

Po publikacji Ostatecznych Warunków danej serii Listów Zastawnych, ale przed rozpoczęciem 

przyjmowania zapisów na Listy Zastawne, na podstawie rekomendacji Oferującego, Emitent może 

odstąpić od przeprowadzenia Oferty z dowolnego powodu. 

Po publikacji Ostatecznych Warunków danej serii Listów Zastawnych, po rozpoczęciu przyjmowania 

zapisów na Listy Zastawne, na podstawie rekomendacji Oferującego, Emitent może odstąpić od 

przeprowadzenia Oferty jedynie z ważnych powodów. 

Do ważnych powodów należy zaliczyć m.in.: 

 nagłe zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, regionu lub świata, które mogą mieć 

istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, polską gospodarkę, ofertę danej serii Listów 

Zastawnych lub na działalność Emitenta; 

 nagłe zmiany w sytuacji Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na jej 

działalność; 

 nagłe zmiany w otoczeniu Emitenta mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną 

Emitenta; 

 wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie 

Oferty i przydzielenie Listów Zastawnych danej serii byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla 

interesu Emitenta. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty wszystkie złożone zapisy zostaną uznane za 

nieważne, a wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i 

odszkodowań, nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od ogłoszenia o odstąpieniu od 

przeprowadzenia Oferty. 

Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty danej serii Listów Zastawnych nie może nastąpić po 

wystawieniu instrukcji rozliczeniowych przez Oferującego (w trybie przewidzianym w §11 

Szczegółowych Zasad Działania KDPW) lub rejestracji tych Listów Zastawnych w Depozycie. 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty danej serii Listów Zastawnych zostanie podana 

do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany 

Prospekt. 

Niedojście Oferty do skutku 

Niedojście Oferty Listów Zastawnych danej serii do skutku może wystąpić, między innymi, w 

przypadku, gdy: 

 nie zostanie osiągnięty próg emisji określony w Ostatecznych Warunkach danej serii Listów 

Zastawnych (jeżeli taki próg emisji został ustanowiony); 

 Emitent odstąpi od Oferty danej serii Listów Zastawnych; lub  

 KDPW odmówi zarejestrowania danej serii Listów Zastawnych. 
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Informacja o niedojściu do skutku Oferty Listów Zastawnych danej serii zostanie podana do publicznej 

wiadomości w trybie, w jakim został opublikowany Prospekt. 

Opis zasad przydziału oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom  

Zasady ogólne 

Decyzje o: (i) liczbie Listów Zastawnych, które zostaną przydzielone poszczególnym kategoriom 

inwestorów, oraz (ii) przydziale Listów Zastawnych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym 

będą miały charakter uznaniowy i zostaną podjęte przez Emitenta, w porozumieniu z Oferującym.   

W przypadku serii Listów Zastawnych podzielonej na transze, jeśli popyt na Listy Zastawne w jednej 

transzy jest niższy niż przewidywana całkowita wartość tej transzy, Emitent zastrzega sobie możliwość 

dokonania przesunięcia Listów Zastawnych z tej transzy do drugiej transzy, o ile popyt zgłoszony 

przez inwestorów w tej transzy będzie przewyższał ich podaż.  

Zasady przydziału Listów Zastawnych będą każdorazowo wskazywane w Ostatecznych Warunkach 

dotyczących danej serii Listów Zastawnych. 

Inwestor jest uprawniony do otrzymania informacji o liczbie przydzielonych Listów Zastawnych w 

firmie inwestycyjnej prowadzącej jego rachunek inwestycyjny zgodnie z odpowiednim regulaminem 

działania tego podmiotu. 

Inwestorzy Detaliczni 

Listy Zastawne zostaną przydzielone wyłącznie tym Inwestorom Detalicznym, którzy prawidłowo 

złożyli i opłacili zapisy na Listy Zastawne po cenie emisyjnej Listów Zastawnych, powiększonej o 

ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Jeżeli liczba Listów Zastawnych, na 

które dokonali zapisów Inwestorzy Detaliczni, nie przekroczy liczby Listów Zastawnych oferowanych 

tym inwestorom, Inwestorom Detalicznym zostaną przydzielone Listy Zastawne w liczbie wynikającej 

z prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów. 

W przypadku, gdy dana seria lub odpowiednio transza Listów Zastawnych adresowana będzie do 

Inwestorów Detalicznych, Listy Zastawne przydzielone zostaną inwestorom przez Emitenta w liczbie 

zgodnej ze złożonymi zapisami z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby Listów 

Zastawnych, które mogą być objęte zapisami jednego inwestora.  

W przypadku, gdy liczba Listów Zastawnych, na które zostaną złożone zapisy przekroczy liczbę 

Listów Zastawnych oferowanych w ramach danej serii lub odpowiednio transzy, Emitent przydzieli 

Listy Zastawne zgodnie z jedną z poniższych zasad:  

 zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów,  

 zasadą kolejności zapisów. 

W przypadku dokonania przez inwestora nabywającego Listy Zastawne wpłaty w kwocie wyższej niż 

kwota wynikająca z iloczynu przydzielonych Listów Zastawnych i ich ceny emisyjnej, nadpłacone 

środki zostaną zwrócone bez żadnych odsetek lub odszkodowań przez firmę inwestycyjną, w której 

inwestor złożył zapis na rachunek wskazany przez inwestora na formularzu zapisu lub na rachunek 

inwestycyjny, z którego inwestor złożył zapis, najpóźniej w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia 

przydziału Listów Zastawnych danej serii lub od ogłoszenia decyzji o odwołaniu Oferty danej serii 

Listów Zastawnych. 
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Inwestorzy Instytucjonalni 

Przydział Listów Zastawnych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym nastąpi na podstawie 

złożonych przez nich zapisów, pod warunkiem opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w 

niniejszym rozdziale. 

Inwestorom Instytucjonalnym, do których wysłane zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na Listy 

Zastawne, Listy Zastawne zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w zaproszeniach liczbą Listów 

Zastawnych, pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisu.  

W serii lub odpowiednio transzy skierowanej do Inwestorów Instytucjonalnych Listy Zastawne zostaną 

przydzielone zgodnie z zasadami opisanymi w Ostatecznych Warunkach i mogą być determinowane 

udziałem inwestora w procesie budowania Księgi Popytu.  

W przypadku, gdy Oferta danej serii lub odpowiednio transzy Listów Zastawnych zostanie 

poprzedzona budową Księgi Popytu z udziałem zaproszonych Inwestorów Instytucjonalnych, Listy 

Zastawne zostaną przydzielone w pierwszej kolejności zaproszonym Inwestorom Instytucjonalnym, 

którzy wzięli udział w budowie Księgi Popytu oraz na podstawie otrzymanych zaproszeń do składania 

zapisów na Listy Zastawne danej serii prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Listy Zastawne. W 

odniesieniu do tych zaproszonych Inwestorów Instytucjonalnych Listy Zastawne zostaną przydzielone 

zgodnie ze złożonymi zapisami. W dalszej kolejności Listy Zastawne mogą zostać przydzielone 

według uznania Emitenta, działającego w porozumieniu z Oferującym, pozostałym Inwestorom 

Instytucjonalnym.  

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Listy Zastawne bądź złożenia przez Inwestora 

Instytucjonalnego zapisu lub zapisów na liczbę Listów Zastawnych mniejszą niż określona w 

zaproszeniu do składania zapisów, temu Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie przydzielona taka 

liczba Listów Zastawnych, na jaką Inwestor Instytucjonalny dokonał wpłaty, lub też na podstawie 

uznaniowego wyboru Emitenta, działającego w porozumieniu z Oferującym, takiemu Inwestorowi 

Instytucjonalnemu może zostać przydzielona mniejsza liczba Listów Zastawnych niż wynikająca z 

dokonanej wpłaty lub może nie zostać mu przydzielony żaden List Zastawny. W przypadku złożenia 

przez inwestora zapisu lub zapisów na większą liczbę Listów Zastawnych niż wynikająca z 

otrzymanego zaproszenia, inwestorowi takiemu może zostać przydzielona liczba Listów Zastawnych 

wynikająca z otrzymanego przez niego zaproszenia. 

W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego nabywającego Listy Zastawne wpłaty w 

kwocie wyższej niż kwota wynikająca z iloczynu przydzielonych Listów Zastawnych i ich ceny 

emisyjnej, nadpłacone środki zostaną zwrócone bez żadnych odsetek lub odszkodowań na rachunek 

wskazany przez Inwestora Instytucjonalnego na formularzu zapisu lub na rachunek inwestycyjny, z 

którego Inwestor Instytucjonalny złożył zapis, najpóźniej w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia 

przydziału Listów Zastawnych danej serii lub od ogłoszenia decyzji o odwołaniu Oferty danej serii 

Listów Zastawnych.  

Informacje o minimalnej i maksymalnej wielkości zapisu 

Ostateczne Warunki każdej serii Listów Zastawnych będą wskazywać szczegółowe informacje na 

temat minimalnej i maksymalnej wielkości pojedynczego zapisu. Wielkości te mogą być różne dla 

poszczególnych transz, w przypadku podziału oferty na transze. 

Ostateczne Warunki każdej serii Listów Zastawnych będą wskazywać szczegółowe informacje na 

temat wielokrotności zapisów na Listy Zastawne, przy czym w każdym przypadku łącznie złożone 
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zapisy przez jednego inwestora nie mogą opiewać na więcej niż maksymalną liczbę Listów 

Zastawnych oferowanych do nabycia w danej serii lub odpowiednio transzy. 

W przypadku braku określenia maksymalnych wielkości zapisu, zapis na większą liczbę Listów 

Zastawnych niż maksymalna liczba Listów Zastawnych emitowanych w ramach danej serii lub 

odpowiednio transzy zostanie uznana za zapis na maksymalną liczbę Listów Zastawnych emitowanych 

w ramach danej serii lub odpowiednio transzy.  

W przypadku przeprowadzenia procesu budowy Księgi Popytu liczba Listów Zastawnych, na jaką 

zaproszony Inwestor Instytucjonalny będzie uprawniony złożyć zapis, powinna być równa liczbie 

Listów Zastawnych wskazanych w wystosowanym do niego zaproszeniu do składania zapisów, która 

będzie nie większa niż liczba Listów Zastawnych deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w 

procesie budowy Księgi Popytu. 

Sposób i terminy wnoszenia wpłat oraz dostarczenie papierów wartościowych 

Sposób i terminy wnoszenia wpłat 

Zasady ogólne 

Wpłaty na Listy Zastawne będą wnoszone w walucie, w jakiej będzie denominowana dana seria Listów 

Zastawnych. 

Wpłaty na Listy Zastawne nie są oprocentowane. 

Informacja o dokładnym terminie oraz sposobie wnoszenia wpłat dla danej serii Listów Zastawnych 

lub transzy podawana będzie do publicznej wiadomości każdorazowo w Ostatecznych Warunkach. 

Inwestorzy Detaliczni  

Inwestorzy Detaliczni składający zapisy na Listy Zastawne muszą je opłacić najpóźniej w momencie 

składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Listów Zastawnych, na jaką inwestor składa 

zapis, oraz ceny emisyjnej jednego Listu Zastawnego tej serii powiększonej o ewentualną prowizję 

maklerską firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Płatność za Listy Zastawne musi być dokonana, 

zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis na Listy 

Zastawne. 

Zapis Inwestora Detalicznego, w przypadku dokonania niepełnej lub nieterminowej wpłaty jest 

nieważny w całości. 

Wpłata na Listy Zastawne objęte zapisem powiększona o ewentualną prowizję maklerską zostanie 

zablokowana w chwili składania zapisu na rachunku pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów 

wartościowych danego Inwestora Detalicznego przez firmę inwestycyjną przyjmującą ten zapis. 

Nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Listy Zastawne. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Inwestorzy Instytucjonalni powinni opłacić składany zapis w sposób i w terminie wskazanym w 

Ostatecznych Warunkach. 
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W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego niepełnej wpłaty zapis może zostać uznany 

za ważny w odniesieniu do liczby Listów Zastawnych nie wyższej niż wynikająca z dokonanej wpłaty 

na Listy Zastawne. 

Dostarczenie papierów wartościowych 

Emitent wystąpi z wnioskiem do KDPW o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja 

Listów Zastawnych w Depozycie. Po dokonaniu przydziału Listów Zastawnych danej serii, Emitent 

dokona odpowiednich czynności w celu niezwłocznego zdeponowania Listów Zastawnych na 

rachunkach inwestycyjnych osób, którym je przydzielono. 

W przypadku gdy rejestracja przydzielonych Inwestorom Instytucjonalnym Listów Zastawnych danej 

serii w KDPW będzie miała nastąpić w wyniku dokonanego przez KDPW rozliczenia i rozrachunku 

transakcji zawartych w ramach Oferty, prowadzącego do zapisania Listów Zastawnych na kontach 

ewidencyjnych uczestników jednocześnie z obciążeniem ich rachunków pieniężnych, tj. w trybie 

przewidzianym w § 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, rejestracja nastąpi po dostarczeniu do 

KDPW płatnej instrukcji rozliczeniowej przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów 

wartościowych Inwestora Instytucjonalnego (wraz z równoczesnym opłaceniem Listów Zastawnych) 

zgodnej z instrukcją rozliczeniową wystawioną przez uczestnika KDPW, który został upoważniony 

przez Emitenta do wystawiania takich instrukcji. 

Listy Zastawne zostaną zaewidencjonowane na rachunkach inwestycyjnych inwestorów zgodnie ze 

złożonymi dyspozycjami deponowania albo instrukcjami rozliczeniowymi, w zależności od trybu 

rejestracji Listów Zastawnych.  

Tryb rejestracji będzie każdorazowo wskazywany w Ostatecznych Warunkach dotyczących danej serii 

Listów Zastawnych. 

Opis sposobu i termin podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Oferty  

Emitent przekaże informacje o wynikach Oferty danej serii Listów Zastawnych w sposób, w jaki został 

udostępniony Prospekt w terminach wynikających z przepisów prawa. 

Procedura wykonania prawa pierwokupu 

Z emisją Listów Zastawnych nie jest związane jakiekolwiek prawo pierwokupu lub prawo do 

subskrybowania papierów wartościowych.” 

 

Zmiana nr 16 – podpunkt „Oferta w Trybie Zwykłym” w rozdziale „Subskrypcja” 

Po podpunkcie „Oferta w Trybie Zwykłym” dodaje się nowy podpunkt „Oferta w Trybie Subemisji Usługowej”, 

o następującej treści:  

„Oferta w Trybie Subemisji Usługowej 

Terminy i miejsce przyjmowania zapisów na Listy Zastawne nabywane od Subemitenta Usługowego 

Termin przyjmowania zapisów na Listy Zastawne nabywane od Subemitenta Usługowego będzie 

ustalany odrębnie dla każdej serii i podawany do publicznej wiadomości w Ostatecznych Warunkach 

dotyczących tej serii Listów Zastawnych.  
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Okres przyjmowania zapisów na Listy Zastawne danej serii może zostać skrócony. Informacja o 

skróceniu okresu przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie 

komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 

Ponadto Subemitent Usługowy, w porozumieniu z Emitentem, może przedłużyć okres przyjmowania 

zapisów na Listy Zastawne z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące. 

Decyzja taka może zostać podjęta i zostanie podana do publicznej wiadomości przed zakończeniem 

pierwotnego terminu przyjmowania zapisów. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów 

zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki 

został opublikowany Prospekt. 

W sytuacji, gdy zdaniem Emitenta zmiana terminów przyjmowania zapisów na Listy Zastawne danej 

serii mogłaby stanowić istotny czynnik wpływający na ocenę Listów Zastawnych, informacja o takiej 

zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, w sposób, w 

jaki został udostępniony Prospekt. 

Zasady składania zapisów na Listy Zastawne 

Proces budowy Księgi Popytu 

Przed subskrypcją Listów Zastawnych danej serii będzie mógł zostać przeprowadzony proces budowy 

Księgi Popytu. 

Zasady składania zapisów 

W ramach każdej serii Listów Zastawnych zapisy na Listy Zastawne będą mogły być składane przez 

inwestorów nabywających Listy Zastawne w siedzibie Oferującego. 

Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. w szczególności 

telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu), o ile dopuszczają to regulacje firmy inwestycyjnej 

przyjmującej zapis. 

Zapis na Listy Zastawne jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek 

zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych Listów 

Zastawnych na Rachunku Papierów Wartościowych, z wyłączeniem sytuacji opisanej w art. 51a 

Ustawy o Ofercie Publicznej, o której mowa w części „Warunki oraz okres wycofania się ze skutków 

prawnych zapisu” poniżej. 

Ostateczne Warunki każdej serii Listów Zastawnych będą wskazywać szczegółowe informacje na 

temat minimalnej i maksymalnej wielkości pojedynczego zapisu.  

Ostateczne Warunki każdej serii Listów Zastawnych będą wskazywać szczegółowe informacje na 

temat wielokrotności zapisów na Listy Zastawne, przy czym w każdym przypadku łącznie złożone 

zapisy przez pojedynczego inwestora nie mogą opiewać na więcej niż liczba Listów Zastawnych 

oferowanych do nabycia w danej serii. 

Zapisy na Listy Zastawne będą składane na dwóch egzemplarzach formularza zapisu. Na dowód 

złożenia zapisu osoba składająca zapis otrzymuje jeden egzemplarz złożonego i wypełnionego 

formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Wszelkie 

konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Listy 

Zastawne ponosi składający zapis. 
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Wzór formularza zapisu na Listy Zastawne będzie udostępniany inwestorom przez Oferującego w 

terminach subskrypcji poszczególnych serii Listów Zastawnych. Za złożenie formularza zapisu na 

Listy Zastawne uznaje się także wydruk komputerowy podpisany przez inwestora i zawierający 

wszystkie elementy wymagane w formularzu zapisu. Składając zapis inwestor podpisuje oświadczenie, 

iż m.in.: 

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty Listów Zastawnych oraz 

oświadcza, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuje do 

wiadomości, że przysługuje mu prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania; oraz 

 wyraża zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz 

informacji związanych z dokonanym zapisem na Listy Zastawne przez firmę inwestycyjną 

przyjmującą zapis – Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. Oddział – 

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, Emitentowi oraz firmie inwestycyjnej 

prowadzącej rachunek inwestycyjny na którym Listy Zastawne będą zdeponowane, w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia sprzedaży Listów Zastawnych oraz upoważnia te podmioty 

do otrzymania tych informacji. 

Inwestor zobowiązany jest do posiadania rachunku w firmie inwestycyjnej i wraz ze złożeniem zapisu 

będzie zobowiązany do złożenia dyspozycji deponowania Listów Zastawnych na rachunku w firmie 

inwestycyjnej. Dyspozycja deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać 

jakichkolwiek zastrzeżeń. Dyspozycja deponowania zostanie zawarta w treści formularza zapisu.  

Inwestor powinien zwrócić uwagę na koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Listów 

Zastawnych, w tym w szczególności koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia/zapisu, założenia 

lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oraz inne możliwe koszty bankowe związane z 

dokonywaniem wpłaty na Listy Zastawne, ewentualne koszty wymiany walut obcych na PLN, itp. 

Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty na Listy Zastawne nie są oprocentowane i w przypadku 

zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, inwestorowi nie przysługują odsetki ani odszkodowanie. 

Informacje dotyczące zasad opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami 

wartościowymi znajdują się w części „Opodatkowanie” Prospektu. 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w 

Warszawie jako Subemitent Usługowy, w porozumieniu z Emitentem, dokona uznaniowego wyboru 

Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisu na Listy 

Zastawne i którzy będą uprawnieni do złożenia zapisów na Listy Zastawne w liczbie wskazanej w 

zaproszeniu do złożenia zapisu oraz dokonania wpłat na Listy Zastawne w terminie i w sposób 

wskazany w Ostatecznych Warunkach. Zaproszenia do Inwestorów Instytucjonalnych zostaną 

przesłane przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO 

Banku Polskiego w Warszawie jako Oferującego w imieniu własnym. 

Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisów na 

Listy Zastawne, będą przyjmowane przez Oferującego na zasadach określonych w zaproszeniu do 

składania zapisów. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych na Listy Zastawne będą przyjmowane na 

piśmie, na formularzu zapisu udostępnionym przez Oferującego. W celu uzyskania informacji na temat 

szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat: (i) dokumentów wymaganych przy 

składaniu zapisów przez pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Inwestorów 
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Instytucjonalnych oraz (ii) sposobu składania zapisów, Inwestorzy Instytucjonalni powinni 

skontaktować się z Oferującym. 

W przypadku gdy dana Oferta zostanie poprzedzona budowaniem Księgi Popytu, zaproszony Inwestor 

Instytucjonalny, do którego zostanie skierowane zaproszenie do składania zapisów, będzie uprawniony 

do dokonania zapisu na wskazaną w zaproszeniu do złożenia zapisu liczbę Listów Zastawnych, która 

będzie nie większa niż liczba Listów Zastawnych deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w 

złożonej przez niego deklaracji nabycia Listów Zastawnych oraz, w przypadku złożenia zapisu, będzie 

zobowiązany do dokonania wpłaty na Listy Zastawne.  

Złożenie przez zaproszonego Inwestora Instytucjonalnego zapisu na mniejszą liczbę Listów 

Zastawnych niż określona w zaproszeniu lub dokonanie przez tego inwestora wpłaty na mniejszą liczbę 

Listów Zastawnych niż określona w zaproszeniu może spowodować, że danemu inwestorowi nie 

zostaną przydzielone żadne Listy Zastawne, przy czym Subemitent Usługowy, w porozumieniu z 

Emitentem, może podjąć decyzję o przydzieleniu inwestorowi Listów Zastawnych w liczbie 

wynikającej z dokonanej wpłaty.  

W przypadku złożenia przez zaproszonego Inwestora Instytucjonalnego zapisu na większą liczbę 

Listów Zastawnych niż wskazana w zaproszeniu, zapis taki zostanie uznany za złożony na liczbę 

Listów Zastawnych wskazanych w zaproszeniu. 

Inwestorzy Instytucjonalni, którzy nie uczestniczyli w procesie budowy Księgi Popytu lub którzy w 

nim uczestniczyli, ale nie otrzymali zaproszenia do składania zapisów na Listy Zastawne, mogą 

składać zapisy na Listy Zastawne na zasadach określonych w Ostatecznych Warunkach. 

Inwestorzy Instytucjonalni, którzy niezależnie od faktu uczestnictwa w budowie Księgi Popytu i 

niezależnie od faktu otrzymania zaproszenia do składania zapisów na Listy Zastawne, złożyli zapis na 

Listy Zastawne na zasadach określonych w Ostatecznych Warunkach, powinni zapoznać się z 

zasadami przydziału Listów Zastawnych, opisanymi w niniejszym Prospekcie oraz w Ostatecznych 

Warunkach. 

W przypadku składania zapisu na Listy Zastawne przez firmę zarządzającą cudzym pakietem papierów 

wartościowych na zlecenie dopuszczalne jest złożenie przez tę firmę zbiorczego formularza zapisu oraz 

dołączeniu do niego listy inwestorów, w imieniu których składany jest zapis. Lista taka musi zawierać, 

w odniesieniu do każdego inwestora, dane wymagane w formularzu zapisu oraz musi być podpisana 

przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy zarządzającej cudzym pakietem papierów 

wartościowych na zlecenie. 

Warunki oraz okres wycofania się ze skutków prawnych zapisu 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Listy Zastawne, zostanie udostępniony do 

publicznej wiadomości Aneks do Prospektu, osoba, która złożyła zapis na Listy Zastawne przed 

opublikowaniem takiego Aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, stosownie 

do art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu 

następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy 

inwestycyjnej przyjmującej zapis w terminie wskazanym w treści Aneksu, jednak nie krótszym niż 

dwóch dni roboczych od dnia opublikowania Aneksu do Prospektu.  

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy Aneks do 

Prospektu jest udostępniany w związku z błędami w treści Prospektu, o których Emitent powziął 
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wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o 

których Emitent powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. 

Wzór stosownego oświadczenia dostępny będzie u Oferującego. 

W sytuacji gdy w tym samym czasie jest prowadzona oferta kilku serii Listów Zastawnych, a Aneks 

dotyczy nie wszystkich oferowanych w tym czasie serii, a tylko jednej lub kilku z nich, prawo do 

uchylenia się od skutków prawnych zapisu dotyczy tylko zapisów na te serie Listów Zastawnych, 

których dotyczył Aneks. 

W przypadku opublikowania Aneksu, Subemitent Usługowy, w porozumieniu z Emitentem, może 

dokonać przydziału Listów Zastawnych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez 

inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu. 

W przypadku opublikowania Aneksu do Prospektu uprawniającego do składania oświadczeń o 

uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu, w którym data, do której przysługuje prawo 

uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadałaby później niż termin przydziału 

określony w Ostatecznych Warunkach, Aneks ten zawierał będzie informacje o zmianie daty 

przydziału, dniach ustalenia praw do świadczeń z Listów Zastawnych, dniach płatności świadczeń z 

Listów Zastawnych, jak również o zmianie daty ustalenia stopy bazowej, w przypadku oprocentowania 

zmiennego, opublikowanych w Ostatecznych Warunkach danej serii Listów Zastawnych. 

W przypadku zmiany treści opublikowanych Ostatecznych Warunków danej serii Listów Zastawnych 

w związku z opublikowaniem Aneksu do Prospektu, o którym mowa powyżej, zmienione Ostateczne 

Warunki zostaną przekazane przez Emitenta do wiadomości publicznej w sposób, w jaki zostały 

opublikowane Ostateczne Warunki i Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta (www.pkobh.pl) 

oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego (www.dm.pkobp.pl). 

Osoby, które nie złożyły oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w 

związku z opublikowaniem Aneksu do Prospektu, związane są złożonym zapisem na Listy Zastawne 

danej serii zgodnie z warunkami zawartymi w aktualnych Ostatecznych Warunkach danej serii Listów 

Zastawnych. 

W przypadku uchylenia się od skutków prawnych zapisów firma inwestycyjna, która przyjęła zapis, 

zwróci inwestorowi wpłaconą kwotę, w sposób określony w formularzu zapisu i zgodnie z 

procedurami tego podmiotu, w terminie do siedmiu dni roboczych bez żadnych odsetek lub 

odszkodowań. 

Warunki odwołania, odstąpienia, zawieszenia lub niedojścia Oferty 

Informacje o odwołaniu wszystkich Ofert  

Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego, może podjąć decyzję o odwołaniu wszystkich ofert 

publicznych Listów Zastawnych będących przedmiotem Prospektu oraz o rezygnacji z ubiegania się o 

dopuszczenie, na podstawie Prospektu, wszystkich Listów Zastawnych do obrotu na rynku 

regulowanym. Taka informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 49 ust. 1b pkt 

2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Informacje o zawieszeniu Oferty 

Subemitent Usługowy, w porozumieniu z Emitentem, może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty w 

trakcie jej trwania, w przypadku gdy wystąpią zdarzenia lub zjawiska, które mogłyby w negatywny 
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sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla 

inwestorów nabywających Listy Zastawne. Informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podana do 

publicznej wiadomości w formie Aneksu.  

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych 

terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie 

późniejszym w trybie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w trakcie trwania subskrypcji Listów Zastawnych, 

złożone przez inwestorów zapisy na Listy Zastawne oraz dokonane przez inwestorów wpłaty uważane 

będą za ważne, jednakże inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej 

przyjmującej zapis, w terminie wskazanym w treści Aneksu, jednak nie krótszym niż dwa dni robocze 

od dnia opublikowania Aneksu. W wyżej wymienionym przypadku wpłaty dokonane przez inwestorów 

zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie siedmiu dni 

roboczych od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia. 

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty  

Po publikacji Ostatecznych Warunków danej serii Listów Zastawnych, ale przed rozpoczęciem 

przyjmowania zapisów na Listy Zastawne, w porozumieniu z Emitentem, Subemitent Usługowy może 

odstąpić od przeprowadzenia Oferty z dowolnego powodu. 

Po publikacji Ostatecznych Warunków danej serii Listów Zastawnych, po rozpoczęciu przyjmowania 

zapisów na Listy Zastawne do momentu dostarczenia do KDPW instrukcji rozliczeniowych przez 

Subemitenta Usługowego, w porozumieniu z Emitentem, Subemitent Usługowy może odstąpić od 

przeprowadzenia Oferty jedynie z ważnych powodów. 

Do ważnych powodów należy zaliczyć m.in.: 

 nagłe zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, regionu lub świata, które mogą mieć 

istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, polską gospodarkę, ofertę danej serii Listów 

Zastawnych lub na działalność Emitenta; 

 nagłe zmiany w sytuacji Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na jej 

działalność; 

 nagłe zmiany w otoczeniu Emitenta mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną 

Emitenta; 

 wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie 

Oferty i przydzielenie Listów Zastawnych danej serii byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla 

interesu Emitenta. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty wszystkie złożone zapisy zostaną uznane za 

nieważne, a wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i 

odszkodowań, nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od ogłoszenia o odstąpieniu od 

przeprowadzenia Oferty. 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty danej serii Listów Zastawnych zostanie podana 

do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany 

Prospekt. 
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Niedojście Oferty do skutku 

Niedojście Oferty Listów Zastawnych danej serii do skutku może wystąpić, między innymi, w 

przypadku, gdy Subemitent Usługowy, w porozumieniu z Emitentem, odstąpi od Oferty danej serii 

Listów Zastawnych. 

Informacja o niedojściu do skutku Oferty Listów Zastawnych danej serii zostanie podana do publicznej 

wiadomości w trybie, w jakim został opublikowany Prospekt. 

Opis zasad przydziału oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom  

Decyzje o przydziale Listów Zastawnych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym będą miały 

charakter uznaniowy i zostaną podjęte przez Subemitenta Usługowego, w porozumieniu z Emitentem.  

Zasady przydziału Listów Zastawnych będą każdorazowo wskazywane w Ostatecznych Warunkach 

dotyczących danej serii Listów Zastawnych. 

Inwestor jest uprawniony do otrzymania informacji o liczbie przydzielonych Listów Zastawnych w 

firmie inwestycyjnej prowadzącej jego rachunek inwestycyjny zgodnie z odpowiednim regulaminem 

działania tego podmiotu. 

Przydział Listów Zastawnych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym nastąpi na podstawie 

złożonych przez nich zapisów, pod warunkiem opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w 

niniejszym rozdziale. 

Inwestorom Instytucjonalnym, do których wysłane zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na Listy 

Zastawne, Listy Zastawne zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w zaproszeniach liczbą Listów 

Zastawnych, pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisu.  

Listy Zastawne zostaną przydzielone zgodnie z zasadami opisanymi w Ostatecznych Warunkach i 

mogą być determinowane udziałem inwestora w procesie budowania Księgi Popytu.  

W przypadku, gdy Oferta danej serii Listów Zastawnych zostanie poprzedzona budową Księgi Popytu 

z udziałem zaproszonych Inwestorów Instytucjonalnych, Listy Zastawne zostaną przydzielone w 

pierwszej kolejności zaproszonym Inwestorom Instytucjonalnym, którzy wzięli udział w budowie 

Księgi Popytu oraz na podstawie otrzymanych zaproszeń do składania zapisów na Listy Zastawne 

danej serii prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Listy Zastawne. W odniesieniu do tych 

zaproszonych Inwestorów Instytucjonalnych Listy Zastawne zostaną przydzielone zgodnie ze 

złożonymi zapisami. W dalszej kolejności Listy Zastawne mogą zostać przydzielone według uznania 

Subemitenta Usługowego, działającego w porozumieniu z Emitentem, pozostałym Inwestorom 

Instytucjonalnym.  

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Listy Zastawne bądź złożenia przez Inwestora 

Instytucjonalnego zapisu lub zapisów na liczbę Listów Zastawnych mniejszą niż określona w 

zaproszeniu do składania zapisów, temu Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie przydzielona taka 

liczba Listów Zastawnych, na jaką Inwestor Instytucjonalny dokonał wpłaty, lub też na podstawie 

uznaniowego wyboru Subemitenta Usługowego, działającego w porozumieniu z Emitentem, takiemu 

Inwestorowi Instytucjonalnemu może zostać przydzielona mniejsza liczba Listów Zastawnych niż 

wynikająca z dokonanej wpłaty lub może nie zostać mu przydzielony żaden List Zastawny. W 

przypadku złożenia przez inwestora zapisu lub zapisów na większą liczbę Listów Zastawnych niż 

wynikająca z otrzymanego zaproszenia, inwestorowi takiemu może zostać przydzielona liczba Listów 

Zastawnych wynikająca z otrzymanego przez niego zaproszenia. 
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W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego nabywającego Listy Zastawne wpłaty w 

kwocie wyższej niż kwota wynikająca z iloczynu przydzielonych Listów Zastawnych i ich ceny 

sprzedaży, nadpłacone środki zostaną zwrócone bez żadnych odsetek lub odszkodowań na rachunek 

wskazany przez Inwestora Instytucjonalnego na formularzu zapisu lub na rachunek inwestycyjny, z 

którego Inwestor Instytucjonalny złożył zapis, najpóźniej w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia 

przydziału Listów Zastawnych danej serii lub od ogłoszenia decyzji o odwołaniu Oferty danej serii 

Listów Zastawnych. 

Informacje o minimalnej i maksymalnej wielkości zapisu 

Ostateczne Warunki każdej serii Listów Zastawnych będą wskazywać szczegółowe informacje na 

temat minimalnej i maksymalnej wielkości pojedynczego zapisu.  

Ostateczne Warunki każdej serii Listów Zastawnych będą wskazywać szczegółowe informacje na 

temat wielokrotności zapisów na Listy Zastawne, przy czym w każdym przypadku łącznie złożone 

zapisy przez jednego inwestora nie mogą opiewać na więcej niż maksymalną liczbę Listów 

Zastawnych oferowanych do nabycia w danej serii. 

W przypadku braku określenia maksymalnych wielkości zapisu, zapis na większą liczbę Listów 

Zastawnych niż maksymalna liczba Listów Zastawnych emitowanych w ramach danej serii zostanie 

uznana za zapis na maksymalną liczbę Listów Zastawnych emitowanych w ramach danej serii.  

W przypadku przeprowadzenia procesu budowy Księgi Popytu liczba Listów Zastawnych, na jaką 

zaproszony Inwestor Instytucjonalny będzie uprawniony złożyć zapis, powinna być równa liczbie 

Listów Zastawnych wskazanych w wystosowanym do niego zaproszeniu do składania zapisów, która 

będzie nie większa niż liczba Listów Zastawnych deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w 

procesie budowy Księgi Popytu. 

Sposób i terminy wnoszenia wpłat oraz dostarczenie papierów wartościowych 

Sposób i terminy wnoszenia wpłat 

Wpłaty na Listy Zastawne będą wnoszone w walucie, w jakiej będzie denominowana dana seria Listów 

Zastawnych. 

Wpłaty na Listy Zastawne nie są oprocentowane. 

Informacja o dokładnym terminie oraz sposobie wnoszenia wpłat dla danej serii Listów Zastawnych 

podawana będzie do publicznej wiadomości każdorazowo w Ostatecznych Warunkach. 

Inwestorzy Instytucjonalni powinni opłacić składany zapis w sposób i w terminie wskazanym w 

Ostatecznych Warunkach. 

W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego niepełnej wpłaty zapis może zostać uznany 

za ważny w odniesieniu do liczby Listów Zastawnych nie wyższej niż wynikająca z dokonanej wpłaty 

na Listy Zastawne. 

Dostarczenie papierów wartościowych 

Emitent wystąpi z wnioskiem do KDPW o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja 

Listów Zastawnych w Depozycie. Po dokonaniu przydziału Listów Zastawnych danej serii, Subemitent 
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Usługowy, w porozumieniu z Emitentem, dokona odpowiednich czynności w celu niezwłocznego 

zdeponowania Listów Zastawnych na rachunkach inwestycyjnych osób, którym je przydzielono. 

W przypadku gdy rozliczenie transakcji nabycia Listów Zastawnych danej serii przez Inwestora 

Instytucjonalnego od Subemitenta Usługowego będzie miało nastąpić w wyniku dokonanego przez 

KDPW rozliczenia i rozrachunku transakcji zawartych w ramach Oferty, prowadzącego do zapisania 

Listów Zastawnych na kontach ewidencyjnych uczestników jednocześnie z obciążeniem ich 

rachunków pieniężnych, zapisanie Listów Zastawnych na rachunku papierów wartościowych Inwestora 

Instytucjonalnego nastąpi po dostarczeniu do KDPW instrukcji rozliczeniowej przez firmę 

inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych Inwestora Instytucjonalnego (wraz z 

równoczesnym opłaceniem Listów Zastawnych) zgodnej z instrukcją rozliczeniową wystawioną przez 

Subemitenta Usługowego.  

Listy Zastawne zostaną zaewidencjonowane na rachunkach inwestycyjnych inwestorów zgodnie ze 

złożonymi dyspozycjami deponowania albo instrukcjami rozliczeniowymi, w zależności od trybu 

rejestracji Listów Zastawnych.  

Tryb rejestracji będzie każdorazowo wskazywany w Ostatecznych Warunkach dotyczących danej serii 

Listów Zastawnych. 

Opis sposobu i termin podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Oferty  

Emitent przekaże informacje o wynikach Oferty danej serii Listów Zastawnych w sposób, w jaki został 

udostępniony Prospekt w terminach wynikających z przepisów prawa. 

Procedura wykonania prawa pierwokupu 

Z emisją Listów Zastawnych nie jest związane jakiekolwiek prawo pierwokupu lub prawo do 

subskrybowania papierów wartościowych.” 

 

Zmiana nr 17 – podpunkt „Cena Listów Zastawnych” - punkt „Zasady dystrybucji i przydziału” w 

rozdziale „Subskrypcja” 

W podpunkcie „Cena Listów Zastawnych”, po słowach: 

 „Cena emisyjna (i odpowiednio, oprocentowanie lub marża) poszczególnych serii Listów Zastawnych będą 

każdorazowo ustalane i podawane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii Listów 

Zastawnych w odpowiednich Ostatecznych Warunkach.” 

dodaje się słowa:  

„Cena sprzedaży Listów Zastawnych przez Subemitenta Usługowego będzie równa ich cenie emisyjnej.”. 

 

Zmiana nr 18 – podpunkt „Nazwa i adres podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji na 

zasadach wiążącego zobowiązania oraz nazwa i adres podmiotów, które podjęły się plasowania oferty bez 

wiążącego zobowiązania lub na zasadzie „dołożenia wszelkich starań”” - punkt „Plasowanie i 

gwarantowanie (subemisja)” w rozdziale „Subskrypcja” 
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W podpunkcie Nazwa i adres podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji na zasadach wiążącego 

zobowiązania oraz nazwa i adres podmiotów, które podjęły się plasowania oferty bez wiążącego zobowiązania 

lub na zasadzie „dołożenia wszelkich starań” dotychczasowej treści tego podpunktu nadaje się następującą 

treść:  

„W dniu 9 listopada 2015 r. Emitent zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Oddział – 

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie umowę programową dotyczącą Programu, na podstawie 

której Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w 

Warszawie zobowiązał się, na warunkach określonych w umowie, do plasowania ofert Listów Zastawnych. W 

dniu 30 sierpnia 2017 Emitent zawarł aneks do umowy programowej (Aneks do Umowy Programowej) z 

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w 

Warszawie.  Na podstawie umowy programowej, zmienionej Aneksem do Umowy Programowej, Listy 

Zastawne mogą być oferowane nie tylko w Trybie Zwykłym, ale również w Trybie Subemisji Usługowej. W 

przypadku oferowania Listów Zastawnych w Trybie Subemisji Usługowej funkcję Subemitenta Usługowego 

pełnić będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku 

Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15. Zobowiązanie Subemitenta 

Usługowego do nabycia na własny rachunek Listów Zastawnych od Emitenta, zgodnie z Aneksem do Umowy 

Programowej, będzie dotyczyło wszystkich Listów Zastawnych danej serii emitowanych w Trybie Subemisji 

Usługowej. Subemitent Usługowy zapłaci Emitentowi za Listy Zastawne danej serii kwotę równą iloczynowi 

ceny emisyjnej Listów Zastawnych oraz liczby Listów Zastawnych emitowanych w Trybie Subemisji 

Usługowej najpóźniej w dniu zapisania Listów Zastawnych na rachunku papierów wartościowych Subemitenta 

Usługowego.  

Zgodnie z Aneksem do Umowy Programowej, w przypadku przeprowadzenia Oferty w Trybie Subemisji 

Usługowej, Subemitent Usługowy będzie miał możliwość zbycia na rzecz inwestorów Listów Zastawnych, 

które nabył od Emitenta. Zbycie Listów Zastawnych przez Subemitenta Usługowego nastąpi w okresie 

ważności Prospektu oraz na warunkach w nim określonych.   

Wysokość prowizji z tytułu plasowania Listów Zastawnych płatnej przez Emitenta na rzecz Oferującego 

uczestniczącego w emisji danej serii Listów Zastawnych zostanie uzgodniona odrębnie pomiędzy Emitentem a 

takim Oferującym i będzie uzależniona od wartości nominalnej Listów Zastawnych wyemitowanych w danej 

serii. 

Wysokość prowizji z tytułu pełnienia funkcji Subemitenta Usługowego płatnej przez Emitenta na rzecz 

Subemitenta Usługowego uczestniczącego w emisji danej serii Listów Zastawnych zostanie uzgodniona 

odrębnie pomiędzy Emitentem a Subemitentem Usługowym i będzie uzależniona od wartości nominalnej 

Listów Zastawnych oferowanych w Trybie Subemisji Usługowej.  

Z zastrzeżeniem wskazanego powyżej Aneksu do Umowy Programowej, na dzień zatwierdzenia Prospektu, 

Emitent nie zawarł (i) innej umowy o subemisję usługową lub (ii) umowy o subemisję inwestycyjną i nie 

planuje zawierania takich umów. W przypadku zawarcia takich umów Emitent poinformuje o tym fakcie w 

formie Aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Aneks będzie 

zawierał informacje o warunkach umowy o subemisję oraz zasadach, terminie i sposobie płatności przez 

subemitenta.” 

Zmiana nr 19 – podpunkt „Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji” w punkcie „Plasowanie” 

i gwarantowanie (subemisja)” w rozdziale „Subskrypcja” 



 

37 

 

W podpunkcie „Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji”dotychczasowej treści tego pudpunktu 

nadaje się następującą treść:  

„W dniu 30 sierpnia 2017 r. Emitent zawarł Aneks do Umowy Programowej, który pozwala na przeprowadzenie 

Oferty w Trybie Subemisji Usługowej. Z zastrzeżeniem wskazanego powyżej Aneksu do Umowy Programowej, 

Emitent nie zawarł (i) innej umowy o subemisję usługową lub (ii) umowy o subemisję inwestycyjną i nie 

planuje zawierania takich umów. W przypadku zawarcia takich umów Emitent poinformuje o tym fakcie w 

formie Aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Aneks będzie 

zawierał informacje o warunkach umowy o subemisję oraz zasadach, terminie i sposobie płatności przez 

subemitenta.”  

Zmiana nr 20 – punkt „Systemy rozliczeniowe” w rozdziale „Informacje ogólne” 

W punkcie „Systemy rozliczeniowe” słowa: 

„Wstępny numer ISIN nadany danej serii Listów Zastawnych zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach 

dotyczących danej serii Listów Zastawnych.” 

zostają zastąpione słowami: 

„Numer ISIN lub wstępny numer ISIN nadany danej serii Listów Zastawnych zostanie wskazany w 

Ostatecznych Warunkach dotyczących danej serii Listów Zastawnych.” 

Zmiana nr 21 – punkt „Warunki ustalenia ceny” w rozdziale „Informacje ogólne” 

W punkcie „Warunki ustalenia ceny” dotychczasowej treści tego punktu nadaje się następującą treść: 

„Cena emisyjna i liczba Listów Zastawnych emitowanych w ramach Programu zostanie ustalona przez Emitenta 

w porozumieniu z Oferującym powołanym przez Emitenta w związku z ofertą danej serii Listów Zastawnych, 

na podstawie panujących w danym czasie warunków rynkowych. Cena sprzedaży Listów Zastawnych przez 

Subemitenta Usługowego będzie równa ich cenie emisyjnej.” 

Zmiana nr 22 – punkt „Metoda obliczania rentowności” w rozdziale „Informacje ogólne” 

W punkcie „Metoda obliczania rentowności”:  

 słowa: 

„Rentowność jest obliczana w Dniu Emisji danej serii Listów Zastawnych na podstawie odpowiedniej 

ceny emisyjnej jako rentowność dnia wykupu zgodnie z poniższym wzorem:” 

zastępuje się słowami: 

„Rentowność jest obliczana w Dniu Emisji danej serii Listów Zastawnych na podstawie odpowiedniej 

ceny emisyjnej (lub ceny sprzedaży) jako rentowność dnia wykupu zgodnie z poniższym wzorem:” 

 słowa 

„P – cena emisyjna Listów Zatawnych” 

zastępuje się słowami 

„P – cena emisyjna (lub cena sprzedaży) Listów Zastawnych” 
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Zmiana nr 23 – punkt „Istotna lub znacząca zmiana” w rozdziale „Informacje Ogólne”  

Pod tekstem znajdującym się w punkcie „Istotna lub znacząca zmiana” w rozdziale „Informacje Ogólne” 

Prospektu Podstawowego dodaje się następujące zdanie: 

„Od dnia 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiła żadna istotna niekorzystna zmiana w perspektywach Emitenta ani 

żadna znacząca zmiana w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta.” 

Zmiana nr 24 – podpunkt „Oferujący” w punkcie „Podmioty zaangażowane w ofertę” w rozdziale 

„Informacje ogólne”  

W podpunkcie „Oferujący” dotychczasowej treści tego podpunktu nadaje się następującą treść: 

„Rolę Oferującego w ramach Programu pełni Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom 

Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie. Oferujący świadczy na rzecz Emitenta usługi związane z 

przygotowaniem procesu emisji listów zastawnych w ramach Programu, w tym uczestniczył w pracach nad 

Prospektem jako podmiot uczestniczący w sporządzaniu części „Subskrypcja” Prospektu oraz świadczy na rzecz 

Emitenta usługi związane z plasowaniem ofert Listów Zastawnych bez zobowiązania do zagwarantowania 

nabycia Listów Zastawnych. Wynagrodzenie Oferującego jest uzależnione od powodzenia oferty. Ponadto, w 

przypadku oferowania Listów Zastawnych w Trybie Subemisji Usługowej, Powszechna Kasa Oszczędności 

Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie będzie zobowiązany, na 

warunkach określonych w Aneksie do Umowy Programowej, do nabycia na własny rachunek wszystkich 

Listów Zastawnych danej serii jako Subemitent Usługowy.” 

Zmiana nr 25 – rozdział „Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w prospekcie”  

Bezpośrednio przed oświadczeniem złożonym przez Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. dodaje się oświadczenie 

Subemitenta Usługowego, którego treść została zawarta na kolejnej stronie Aneksu:  
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Zmiana nr 26 – „Wzór Formularza Ostatecznych Warunków dla Listów Zastawnych o nominale 

jednostkowym poniżej 100.000 EUR” oraz „Wzór Formularza Ostatecznych Warunków dla Listów 

Zastwanych o nominale jednostkowym co najmniej 100.000 EUR” 

W związku z podjęciem przez Emitenta uchwały zmieniającej wzory formularzy ostatecznych warunków nadaje 

się im nową zmienioną treść zgodną z treścią załącznika do uchwały Zarządu Emitenta nr 145/2017 z dnia 30 

sierpnia 2017 r. załączonej do niniejszego Aneksu.  

Zmiana nr 27 – rozdział „Definicje” 

W rozdziale „Definicje” zgodnie z porządkiem alfabetycznym dodaje się następujące definicje: 

„Subemitent Usługowy oznacza Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski 

PKO Banku Polskiego.” 

„Tryb Subemisji Usługowej oznacza ofertę, w ramach której Listy Zastawne oferowane będą w trybie 

realizacji umowy o subemisję usługową, na zasadach opisanych w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.” 

„Tryb Zwykły oznacza ofertę, w ramach której oferowane będą Listy Zastawne nieobjęte umową o subemisję 

usługową, na zasadach opisanych w niniejszym Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.” 

Zmiana nr 28 – dodanie załącznika do Prospektu Podstawego 

Po załączniku do Prospektu Podstawowego zatytułowanym „Uchwała Zarządu Emitenta nr 183/2015 z dnia 9 

listopada 2015 r.” dodaje się załącznik do Prospektu Podstawowego zatytułowany „Uchwała Zarządu Emitenta 

nr 145/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.”. Treść nowego załącznika do Prospektu Podstawowego załączono do 

niniejszego Aneksu. 

Zmiana nr 29 – dodanie załącznika do Prospektu Podstawego 

Po załączniku do Prospektu Podstawowego zatytułowanym „Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 

zakończony 31 grudnia 2016 r.” dodaje się załącznik do Prospektu Podstawowego zatytułowany „Sprawozdanie 

finansowe Emitenta za okres zakończony 30 czerwca 2017 r.” Treść nowego załącznika do Prospektu 

Podstawowego stanowi załącznik do niniejszego Aneksu. 

Zmiana nr 30 – okładka tylna Prospektu Podstawowego 

Po słowie „Oferujący” dodaje się słowa „i Subemitent Usługowy”. 
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UCHWAŁA ZARZĄDU EMITENTA NR 145/2017 Z DNIA 30 SIERPNIA 2017 R. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2017 R.  
 
















































































































































































































