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(Raport bieżący nr 02/2017) 
 
31.01.2017r. 
 
Informacja o zrzeczeniu się warunków zawieszających oraz o wykonaniu umowy 
 
Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2017 r. 
Emitent oraz LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie („LC Corp BV”) zawarły Porozumienie 
Dodatkowe do Umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej 
(„Porozumienie”), zawartej pomiędzy Emitentem i LC Corp BV w dniu 2 marca 2016 r. 
(„Umowa Sprzedaży”). O zawarciu Umowy Sprzedaży Emitent informował raportem 
bieżącym nr 5/2016 z 2.03.2016 r. Na mocy Porozumienia Emitent oraz LC Corp BV zrzekły 
się wzajemnie wobec siebie określonych w Umowie Sprzedaży następujących warunków 
zawieszających do tej umowy: (i) kapitały własne Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
(„Getin Leasing”) na koniec III kwartału roku 2016 będą nie mniejsze niż kapitały własne 
Getin Leasing na koniec roku 2015, z uwzględnieniem kwoty dywidendy wypłaconej przez 
Getin Leasing za rok 2015, (ii) osiągnięty przez Getin Leasing wynik finansowy za rok 2016 
będzie wykazywał zysk netto („Warunki Zawieszające”). Emitent oraz LC Corp BV zrzekły się 
Warunków Zawieszających, gdyż do dnia zawarcia Porozumienia nie uzyskały od Getin 
Leasing informacji, czy zostały one spełnione oraz informacji o szacowanym wyniku 
finansowym Getin Leasing za rok 2016. 

W związku z powyższym zrzeczeniem się Warunków Zawieszających Umowa Sprzedaży w 
dniu 31 stycznia br weszła w życie i jej strony oraz Noble Securities S.A. przystąpiły do 
wykonania czynności w celu Zamknięcia Transakcji, określonych w pkcie V i VI Umowy 
sprzedaży. W konsekwencji, w dniu dzisiejszym, tj. 31.01.2017 r., za pośrednictwem Noble 
Securities S.A., Emitent zbył a LC Corp BV nabył 755 (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć) 
akcji Getin Leasing, stanowiących 10,02 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Getin Leasing i 10,02 % jej kapitału zakładowego za łączną cenę wynoszącą 25.922.383,00 zł 
(słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta 
osiemdziesiąt trzy złote 00/100). 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.        
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