
 

 

ANEKS NR 3 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 3 (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 rok 

finansowy zakończony 31 grudnia 2016 r. 

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez KNF w dniu 9 marca 2017  r. 
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ZMIANY DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO 

Zmiana nr 1 – Element B.12 

W Elemencie B.12 pod tabelami zawierającymi dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 

2016 r. oraz porównywalne dane za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., o które Prospekt Podstawowy 

został uzupełniony aneksem nr 2, dodaje się następujące tabele:  

 

B.12 Rachunek Zysków i Strat (w tys. złotych) 

 1 stycznia 2016 r. – 

31 grudnia 2016 r.  

1 stycznia 2015 r. –  

31 grudnia 2015 r.  

Przychody z tytułu odsetek                  143 031  6 410 

Koszty z tytułu odsetek                      (79 432) (63) 

Wynik z tytułu odsetek 63 599  6 347 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 6 461 891 

Koszty z tytułu prowizji i opłat (10 097) (2 370) 

Wynik z tytułu prowizji i opłat (3 636)  (1 479) 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych 

do wartości godziwej 
1 (1) 

Wynik z pozycji wymiany (836) (3) 

Pozostałe przychody operacyjne 887 114 

Pozostałe koszty operacyjne (842) (55) 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 45 59 

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu 

utraty wartości i rezerw 
(1 610) (229) 

Ogólne koszty administracyjne (39 303) (20 230) 

Wynik z działalności operacyjnej 18 260 (15 536) 

Zysk / (Strata) brutto 18 260 (15 536) 

Podatek dochodowy (5 036) 2 940 

Zysk / (Strata) netto 13 224 (12 596) 

Zysk / (strata) netto na jedną akcję – podstawowy 

(PLN) 
0,02 (0,04) 
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Zysk / (Strata) netto na jedną akcję – rozwodniony 

(PLN) 
0,02 (0,04) 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w 

tys.) 
533 060 300 000 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 

w okresie (w tys.) 
533 060 300 000 

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. złotych) 

 1 stycznia 2016 r. –  

31 grudnia 2016 r. 

1 stycznia 2015 r. –  

31 grudnia 2015 r. 

Zysk / (Strata) netto 13 224 (12 596)

Inne dochody całkowite  (17 963) 2

Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do 

rachunku zysków i strat   
(17 963) 2 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto (21 870) - 

Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia 

przepływów pieniężnych 
4 155 - 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto  (17 715) - 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży, brutto 
(306) 3 

Podatek odroczony z tytułu aktualizacji wartości 

aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 
58 (1) 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży, netto 
(248) 2 

Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane 

do rachunku zysków i strat   
- - 

Dochody całkowite netto, razem  (4 739) (12 594)

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. złotych) 

 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 

AKTYWA   

Kasa, środki w Banku Centralnym 16 033   4 

Należności od banków 12 994  14 812 
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Pochodne instrumenty finansowe 27 808 - 

Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu 

wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej 

przez rachunek zysków i strat 
79 987  39 988 

Kredyty i pożyczki wobec klientów 8 247 900  722 655 

Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do 

sprzedaży 
                    203 019  500 

Wartości niematerialne 5 312  3 176 

Rzeczowe aktywa trwałe 580  647 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
2 440  3 261 

Inne aktywa                  14 380 6 442 

SUMA AKTYWÓW 8 610 453  791 485 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY   

Zobowiązania   

Zobowiązania wobec banków 3 431 832 469 298 

Pochodne instrumenty finansowe 113 - 

Zobowiązania wobec klientów 1 549  146 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych listów 

zastawnych 
                3 232 117  29 933 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 1 151 216 - 

Pozostałe zobowiązania 12 196 6 020 

Rezerwy 140  59 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ               7 829 163  505 456 

Kapitał własny    

Kapitał zakładowy             800 000  300 000 

Kapitał z aktualizacji wyceny (17 961)  2 

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

Wynik bieżącego okresu 13 224 (13 973) 

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 781 290  286 029 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU 8 610 453  791 485 
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WŁASNEGO 

Współczynnik wypłacalności 17,1% 47,8% 

Wartość księgowa aktywów netto (w tys. PLN)              781 290  286 029 

Liczba akcji (w tys.)             800 000  300 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 0,95 

Rozwodniona liczba akcji (w tys.)             800 000  300 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 

PLN) 
0,98 0,95 

 

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

za okres od dnia 

1 stycznia 2016 

roku do dnia 31 

grudnia 2016 roku 

Kapitał 

zakładowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Zysk / 

(Strata) z 

lat 

ubiegłych 

Niepodzielony 

wynik 

finansowy 

Wynik 

bieżącego 

okresu 

Kapitał 

własny 

ogółem 

1 stycznia 2016 

roku  
300 000 2 - (13 973) - 286 029 

Podział wyniku / 

Przeniesienie na 

wynik z lat 

ubiegłych 

- - (13 973) 13 973 - - 

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

Emisja akcji serii C 200 000 - - - - 200 000 

Emisja akcji serii D 100 000 - - - - 100 000 

Dochody całkowite 

razem, w tym: 
- (17 963) - - 13 224 (4 739) 

Zysk / Strata (netto) - - - - 13 224 13 224 

Inne dochody 

całkowite 
- (17 963) 

- - 
- (17 963) 

31 grudnia 2016 

roku 
800 000 (17 961) (13 973) - 13 224 781 290 
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za okres od dnia 

1 stycznia 2015 

roku do dnia 31 

grudnia 2015 roku 

Kapitał 

zakładowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Zysk / 

(Strata) z 

lat 

ubiegłych 

Niepodzielony 

wynik 

finansowy 

Wynik 

bieżącego 

okresu 

Kapitał 

własny 

ogółem 

1 stycznia 2015 

roku  
300 000 - - (1 377) - 298 623 

Dochody całkowite 

razem, w tym: 
- 2 - - (12 596) (12 594) 

Zysk / (Strata) netto - - - - (12 596) (12 596) 

Inne dochody 

całkowite 
- 2 

- - 
- 2 

31 grudnia 2015 

roku 
300 000 - - (1 377) (12 596) 286 029 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. złotych) 

 1 stycznia 2016 r. –

31 grudnia 2016 r. 

1 stycznia 2015 r. –

31 grudnia 2015 r. 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   

Zysk / (Strata) brutto 18 260 (15 536) 

Korekty razem: (4 588 280) (294 229) 

Amortyzacja 1 223 669 

Zmiana stanu instrumentów finansowych przy 

początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane w 

wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 

(39 981) (39 986) 

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych 

(aktywo) 
1 145 - 

Zmiana stanu kredytów i pożyczek wobec klientów (7 526 805) (722 853) 

Zmiana stanu innych aktywów (9 234) (6 248) 

Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 2 962 534 469 298 

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych 

(zobowiązanie) 
(111) - 

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 1 403 146 
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Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyemitowanych listów 

zastawnych 
9 072 (67) 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyemitowanych 

obligacji 
4 671 - 

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu 

utraty wartości 
1 642 257 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 6 176 4 557 

Inne korekty (15) (2) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  (4 570 020) (309 765) 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   

Wpływy z działalności inwestycyjnej 60 - 

Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów 

wartościowych dostępnych do sprzedaży 
60 - 

Wydatki z działalności inwestycyjnej (204 887) (4 965) 

Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych 

dostępnych do sprzedaży 
(201 589) (497) 

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 
(3 298) (4 468) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (204 827) (4 965) 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej   

Wpływy z tytułu emisji akcji własnych 500 000 - 

Wpływy z tytułu emisji listów zastawnych 3 154 809 30 000 

Wpływy z tytułu emisji obligacji 1 146 545 - 

Spłata odsetek od wyemitowanych dłużnych papierów 

wartościowych 
(12 296) - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  4 789 058 30 000 

Przepływy pieniężne netto 14 211  (284 730) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 14 816 299 546 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 29 027 14 816 

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. 
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Zmiana nr 2 – Rozdział "Opis Emitenta " 

W rozdziale "Opis Emitenta" punkcie "Zarys ogólny działalności – Krótki opis działalności podstawowej Emitenta 

wskazujący główne kategorie sprzedawanych produktów lub świadczonych usług" po zdaniu "Emitent prowadzi rejestr 

zabezpieczenia listów zastawnych zgodnie ze wzorem określonym w Uchwale KNF nr 220/2014 w sprawie określenia 

wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych" dodaje się zdanie o następującej treści: 

Rejestr zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych w 2016 roku oraz w 2015 roku nie zawierał papierów 

wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS), które nie spełniają wymagań określonych w paragrafie 1 artykułu 80 

Wytycznych (UE) 2015/510 Europejskiego Banku Centralnego z 19 grudnia 2014 roku w sprawie implementacji ram 

prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC 2014/60) (wersja przekształcona). 

Zmiana nr 3 – Rozdział "Wybrane informacje finansowe" 

W rozdziale "Wybrane informacje finansowe" pod tabelami zawierającymi dane finansowe Emitenta za okres od 1 

stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz porównywalne dane za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., o 

które Prospekt Podstawowy został uzupełniony aneksem nr 2, dodaje się: 

Poniższe dane finansowe zostały zestawione na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania 

finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. – 

31 grudnia 2016 r.  

1 stycznia 2015 r. –  

31 grudnia 2015 r.  

Przychody z tytułu odsetek                  143 031 6 410 

Koszty z tytułu odsetek                      (79 432) (63) 

Wynik z tytułu odsetek 63 599 6 347 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 6 461 891 

Koszty z tytułu prowizji i opłat (10 097) (2 370) 

Wynik z tytułu prowizji i opłat (3 636) (1 479) 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do 

wartości godziwej 
1 (1) 

Wynik z pozycji wymiany (836) (3) 

Pozostałe przychody operacyjne 887 114 
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Pozostałe koszty operacyjne (842) (55) 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 45 59 

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty 

wartości i rezerw 
(1 610) (229) 

Ogólne koszty administracyjne (39 303) (20 230) 

Wynik z działalności operacyjnej 18 260 (15 536) 

Zysk / (Strata) brutto 18 260 (15 536) 

Podatek dochodowy (5 036) 2 940 

Zysk / (Strata) netto 13 224 (12 596) 

Zysk / (strata) netto na jedną akcję – podstawowy (PLN) 0,02 (0,04) 

Zysk / (Strata) netto na jedną akcję – rozwodniony (PLN) 0,02 (0,04) 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) 533 060 300 000 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w 

okresie (w tys.) 
533 060 300 000 

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. złotych) 

 1 stycznia 2016 r.–  

31 grudnia 2016 r. 

1 stycznia 2015 r. –  

31 grudnia 2015 r. 

Zysk / (Strata) netto 13 224 (12 596)

Inne dochody całkowite  (17 963) 2

Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do 

rachunku zysków i strat   
(17 963) 2 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto (21 870) - 

Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływów 

pieniężnych 
4 155 - 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto  (17 715) - 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych 

do sprzedaży, brutto 
(306) 3 

Podatek odroczony z tytułu aktualizacji wartości aktywów 

finansowych dostępnych do sprzedaży 
58 (1) 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych 

do sprzedaży, netto 
(248) 2 
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Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do 

rachunku zysków i strat   
- - 

Dochody całkowite netto, razem  (4 739) (12 594)

 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. złotych) 

 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2015 r. 

AKTYWA   

Kasa, środki w Banku Centralnym 16 033   4 

Należności od banków 12 994 14 812 

Pochodne instrumenty finansowe 27 808 - 

Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu 

wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez 

rachunek zysków i strat 
79 987 39 988 

Kredyty i pożyczki wobec klientów 8 247 900 722 655 

Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży                     203 019 500 

Wartości niematerialne 5 312 3 176 

Rzeczowe aktywa trwałe 580 647 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 440 3 261 

Inne aktywa                  14 380 6 442 

SUMA AKTYWÓW 8 610 453 791 485 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY   

Zobowiązania   

Zobowiązania wobec banków 3 431 832 469 298 

Pochodne instrumenty finansowe 113 - 

Zobowiązania wobec klientów 1 549 146 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych listów zastawnych                 3 232 117 29 933 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 1 151 216 - 

Pozostałe zobowiązania 12 196 6 020 

Rezerwy 140 59 
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SUMA ZOBOWIĄZAŃ               7 829 163 505 456 

Kapitał własny    

Kapitał zakładowy             800 000 300 000 

Kapitał z aktualizacji wyceny (17 961) 2 

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

Wynik bieżącego okresu 13 224 (13 973) 

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 781 290 286 029 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 8 610 453 791 485 

Współczynnik wypłacalności 17,1% 47,8% 

Wartość księgowa aktywów netto (w tys. PLN)              781 290 286 029 

Liczba akcji (w tys.)             800 000 300 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 0,95 

Rozwodniona liczba akcji (w tys.)             800 000 300 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 0,95 

 

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

za okres od dnia 

1 stycznia 2016 roku 

do dnia 31 grudnia 

2016 roku 

Kapitał 

zakładowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Zysk / 

(Strata) z 

lat 

ubiegłych 

Niepodzielon

y wynik 

finansowy 

Wynik 

bieżącego 

okresu 

Kapitał 

własny 

ogółem 

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

Podział wyniku / 

Przeniesienie na 

wynik z lat ubiegłych 

- - (13 973) 13 973 - - 

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

Emisja akcji serii C 200 000 - - - - 200 000 

Emisja akcji serii D 100 000 - - - - 100 000 

Dochody całkowite 

razem, w tym: 
- (17 963) - - 13 224 (4 739) 

Zysk / Strata (netto) - - - - 13 224 13 224 

Inne dochody - (17 963) - - - (17 963) 
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całkowite 

31 grudnia 2016 roku 800 000 (17 961) (13 973) - 13 224 781 290 

 

 

 

za okres od dnia 

1 stycznia 2015 roku 

do dnia 31 grudnia 

2015 roku 

Kapitał 

zakładowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Zysk / 

(Strata) z 

lat 

ubiegłych 

Niepodzielony 

wynik 

finansowy 

Wynik 

bieżącego 

okresu 

Kapitał 

własny 

ogółem 

1 stycznia 2015 roku  300 000 - - (1 377) - 298 623 

Dochody całkowite 

razem, w tym: 
- 2 - - (12 596) (12 594) 

Zysk / (Strata) netto - - - - (12 596) (12 596) 

Inne dochody 

całkowite 
- 2 

- - 
- 2 

31 grudnia 2015 roku 300 000 - - (1 377) (12 596) 286 029 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. złotych) 

 1 stycznia 2016 r. – 31 

grudnia 2016 r. 

1 stycznia 2015 r. – 31 

grudnia 2015 r. 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   

Zysk / (Strata) brutto 18 260 (15 536) 

Korekty razem: (4 588 280) (294 229) 

Amortyzacja 1 223 669 

Zmiana stanu instrumentów finansowych przy 

początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane w 

wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 

(39 981) (39 986) 

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych 

(aktywo) 
1 145 - 

Zmiana stanu kredytów i pożyczek wobec klientów (7 526 805) (722 853) 

Zmiana stanu innych aktywów (9 234) (6 248) 

Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 2 962 534 469 298 

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (111) - 
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(zobowiązanie) 

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 1 403 146 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyemitowanych listów 

zastawnych 
9 072 (67) 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyemitowanych 

obligacji 
4 671 - 

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu 

utraty wartości 
1 642 257 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 6 176 4 557 

Inne korekty (15) (2) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  (4 570 020) (309 765) 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   

Wpływy z działalności inwestycyjnej 60 - 

Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów 

wartościowych dostępnych do sprzedaży 
60 - 

Wydatki z działalności inwestycyjnej (204 887) (4 965) 

Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych 

dostępnych do sprzedaży 
(201 589) (497) 

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 
(3 298) (4 468) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (204 827) (4 965) 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej   

Wpływy z tytułu emisji akcji własnych 500 000 - 

Wpływy z tytułu emisji listów zastawnych 3 154 809 30 000 

Wpływy z tytułu emisji obligacji 1 146 545 - 

Spłata odsetek od wyemitowanych dłużnych papierów 

wartościowych 
(12 296) - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  4 789 058 30 000 

Przepływy pieniężne netto 14 211 (284 730) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 14 816 299 546 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 29 027 14 816 

w tym o ograniczonej możliwości dysponowania - - 
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Zmiana nr 4 – Punkt "Biegli rewidenci" w rozdziale "Informacje Ogólne" 

Pod tekstem znajdującym się w punkcie "Biegli rewidenci" dodaje się następujące zdanie: 

Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres zakończony 31 grudnia 2016 r. zostało zbadane przez biegłego rewidenta 

Justynę Zań (nr ewidencyjny 12750) reprezentującą KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4A (nr ewidencyjny 3546).  

Zmiana nr 5– 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 6 – dodanie załącznika do Prospektu Podstawowego 

Po załączniku do Prospektu Podstawowego zatytułowanym "Sprawozdanie finansowe za okresy zakończone 30 

czerwca 2016 r. oraz 30 czerwca 2015 r." dodaje się załącznik do Prospektu Podstawowego zatytułowany 

"Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres zakończony 31 grudnia 2016 r." Treść nowego załącznika do Prospektu 

Podstawowego stanowi załącznik do niniejszego Aneksu. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 R. 

 
  






















































































































































































































































