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Aneks Nr 01 
z dnia 17 marca 2011 r. 

do prospektu emisyjnego Getin Holding S.A. 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego  

w dniu 11 marca 2011 r. (DEM/WE/410/17/11/11) 

Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki Getin Holding S.A. („Emitent”, „Prospekt”) został sporządzony 
w związku z zawarciem przez Carcade OOO ostatecznych umów nabycia akcji OAO AB Kubanbank z siedzibą 
w Krasnodarze, Federacja Rosyjska.  
 
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w punkcie 25 Prospektu „Definicje”. 
 
Na końcu punktu „Cele oferty publicznej” Podsumowania (strona 13) oraz punktu 4 ust. 3) (strona 44) dodaje się: 
„W dniu 16.03.2011 Carcade OOO zawarła ostateczne umowy nabycia akcji OAO AB Kubanbank z siedzibą w Krasnodarze, 
Federacja Rosyjska. Umowy zostały zawarte z osobami fizycznymi – dotychczasowymi akcjonariuszami Kubanbank 
z siedzibą w Krasnodarze, Federacja Rosyjska i dotyczą nabycia łącznie 60 466 458 jego akcji o wartości nominalnej 1,00 
RUB kaŜda, stanowiących 75,58% jego kapitału zakładowego za łączną cenę 36 280 tys. RUB, tj. 0,60 RUB za jedną akcję. 
RównieŜ w dniu 16.03.2011 nastąpiła rejestracja wyŜej wymienionych transakcji, w związku z czym nabycie stało się 
skuteczne.  
 
W punkcie „Ryzyko związane z niemoŜnością osiągnięcia zamierzonego zwrotu z inwestycji oraz dokonania 
skutecznej integracji nabywanych i przejmowanych podmiotów” (strona 20) po zdaniu: 
”W październiku 2010 spółka Carcade OOO podpisała przedwstępną umowę zakupu akcji stanowiących 75,64% kapitału 
zakładowego banku prowadzącego działalność na rynku rosyjskim. Ostateczne nabycie akcji tego banku wymaga uzyskania 
zgód i zezwoleń od organów nadzorujących rynek bankowy, w tym od Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej.” 
dodaje się: 
„W dniu 16.03.2011 Carcade OOO zawarła ostateczne umowy nabycia akcji Kubanbank z siedzibą w Krasnodarze, 
Federacja Rosyjska. Umowy dotyczą nabycia łącznie 60 466 458 jego akcji o wartości nominalnej 1,00 RUB kaŜda, 
stanowiących 75,58% kapitału zakładowego banku za łączną cenę 36 280 tys. RUB, tj. 0,60 RUB za jedną akcję. RównieŜ 
w dniu 16.03.2011 nastąpiła rejestracja wyŜej wymienionych transakcji, w związku z czym nabycie stało się skuteczne.” 
 
W punkcie 10.4 podpunkt „Ostatnie zdarzenia” (strona 61) po akapicie pierwszym dodaje się: 
„W dniu 16.03.2011 Carcade OOO zawarła ostateczne umowy nabycia akcji Kubanbank z siedzibą w Krasnodarze, 
Federacja Rosyjska. Umowy dotyczą nabycia łącznie 60 466 458 jego akcji o wartości nominalnej 1,00 RUB kaŜda, 
stanowiących 75,58% kapitału zakładowego banku za łączną cenę 36 280 tys. RUB, tj. 0,60 RUB  za jedną akcję. RównieŜ w 
dniu 16.03.2011 nastąpiła rejestracja wyŜej wymienionych transakcji, w związku z czym nabycie stało się skuteczne.” 
 
W punkcie 10.8 podtytuł „Inwestycje kapitałowe Carcade” (strona 74) oraz w punkcie 10.10 (strona 78) dodaje się: 
„W dniu 16.03.2011 Carcade OOO zawarła ostateczne umowy nabycia akcji Kubanbank z siedzibą w Krasnodarze, 
Federacja Rosyjska. Umowy dotyczą nabycia łącznie 60 466 458 jego akcji o wartości nominalnej 1,00 RUB kaŜda, 
stanowiących 75,58% kapitału zakładowego banku za łączną cenę 36 280 tys. RUB, tj. 0,60 RUB za jedną akcję. RównieŜ 
w dniu 16.03.2011 nastąpiła rejestracja wyŜej wymienionych transakcji, w związku z czym nabycie stało się skuteczne.” 
 
W punkcie 12.5 (strona 102) na końcu tabeli dodaje się: 

Marzec 2011 r. zawarcie przez Carcade OOO ostatecznych umów nabycia 60 466 458 akcji Kubanbank z siedzibą 
w Krasnodarze, Federacja Rosyjska stanowiących 75,58% kapitału zakładowego banku  
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