ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU
POSIADANIA AKCJI GETBACK S.A.

NOTICE OF CHANGE IN THE SHAREHOLDING
OF GETBACK S.A.

Od:
DNLD L.P.
28 Esplanade
St Helier, JE2 3QA, Jersey

From:
DNLD L.P.
28 Esplanade
St Helier, JE2 3QA, Jersey

Do:

To:

1. Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

1. Polish Financial Supervision Authority
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warsaw, Poland

2. Getback S.A.
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

2. Getback S.A.
Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław, Poland

Działając w imieniu DNLD L.P. z siedzibą w St Helier,
Jersey i adresem: 28 Esplanade, St Helier, JE2 3QA,
Jersey („DNLD L.P.”) posiadającej, bezpośrednio lubi
pośrednio, większość w kapitale zakładowym i łącznej
liczbie głosów w organach DNLD Cooperatief U.A.
w likwidacji z siedzibą w Amsterdamie i adresem:
Amstelveenseweg 760, 1081 JK Amsterdam, Holandia
(„DNLD Cooperatief”), będącej jedynym wspólnikiem
DNLD Holdings B.V. w likwidacji z siedzibą
w Amsterdamie i adresem: Amstelveenseweg 760, 1081
JK Amsterdam, Holandia („DNLD Holdings B.V.”)
oraz w DNLD Holdings S.à r.l. z siedzibą w
Luksemburgu i adresem: 5 rue Guillaume Kroll,
1882 Luksemburg („DNLD Holdings S.à r.l.”), na
podstawie art. 69a ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym
zawiadamiamy, że w wyniku przeniesienia w dniu
8 grudnia 2017 r. własności 60.070.558 akcji zwykłych
na okaziciela spółki Getback S.A. („Spółka”) o wartości
nominalnej 0,05 PLN każda przez DNLD Holdings B.V.
(dotychczasowego właściciela) na DNLD Holdings
S.à r.l. („Przeniesienie Własności Akcji Spółki”)
zmieniły się podmioty zależne DNLD L.P., za
pośrednictwem których DNLD L.P. posiada pośrednio
akcje Spółki, przy czym w wyniku Przeniesienia
Własności Akcji Spółki pośredni udział DNLD L.P. w
kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki nie uległ zmianie.

Acting on behalf of DNLD L.P. with its registered
office in St Helier, Jersey, address: 28 Esplanade, St
Helier, JE2 3QA, Jersey (“DNLD L.P.”), holding,
directly or indirectly, the majority in the share capital
and total number of votes in corporate bodies of DNLD
Cooperatief U.A. in liquidation with its registered office
in Amsterdam, address: Amstelveenseweg 760, 1081 JK
Amsterdam, the Netherlands (“DNLD Cooperatief”),
being a sole shareholder in DNLD Holdings B.V. in
liquidation with its registered office in Amsterdam,
address: Amstelveenseweg 760, 1081 JK Amsterdam,
the Netherlands (“DNLD Holdings B.V.”), as well as of
DNLD Holdings S.à r.l. with its registered office in
Luxembourg, address: 5 rue Guillaume Kroll, 1182
Luxembourg (“DNLD Holdings S.à r.l.”), pursuant to
Article 69a Section 1 in connection with Article 87
Section 5 Item 1 of the Act on Public Offering,
Conditions Governing the Introduction of Financial
Instruments to Organized Trading, and Public
Companies of 29 July 2005 (the “Public Offering
Act”), we hereby notify you that as a result of transfer
on 8 December 2017 of the ownership title of
60,070,558 ordinary bearer shares of Getback S.A.
(the “Company”) with a nominal value of PLN 0.05
each by DNLD Holdings B.V. (former owner) to DNLD
Holdings S.à r.l. (the “Transfer of Ownership of the
Company Shares”) the subsidiaries of DNLD L.P.,
through which DNLD L.P. indirectly holds the shares in
the Company, have changed; however, as a result of the
Transfer of Ownership of the Company Shares the share
of DNLD L.P. in the Company’s share capital and total
number of votes at the Company’s general meeting has
not changed.

Przed Przeniesieniem Własności Akcji Spółki DNLD
L.P. posiadała pośrednio (tj. za pośrednictwem DNLD
Cooperatief oraz DNLD Holdings B.V.) 60.070.558
akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości

Prior to the Transfer of Ownership of the Company
Shares DNLD L.P. held indirectly (through DNLD
Cooperatief and DNLD Holdings B.V.) 60,070,558
ordinary bearer shares in the Company, with a nominal

nominalnej 0,05 PLN każda, stanowiących 60,07%
kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do
wykonywania 60.070.558 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, co stanowi 60,07% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

value of PLN 0.05 each, representing 60.07% of the
Company’s share capital and carrying the right to
60,070,558 votes at the Company’s general meeting, i.e.
60.07% of the total number of votes at the Company’s
general meeting.

Po Przeniesieniu Własności Akcji Spółki DNLD L.P.
posiada pośrednio (tj. za pośrednictwem DNLD
Holdings S.à r.l.) 60.070.558 akcji zwykłych na
okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 PLN
każda, stanowiących 60,07% kapitału zakładowego
Spółki oraz uprawniających do wykonywania
60.070.558 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co
stanowi 60,07% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.

Following the Transfer of Ownership of the Company
Shares DNLD L.P. holds indirectly (through DNLD
Holdings S.à r.l.) 60,070,558 ordinary bearer shares in
the Company, with a nominal value of PLN 0.05 each,
representing 60.07% of the Company’s share capital and
carrying the right to 60,070,558 votes at the Company’s
general meeting, i.e. 60.07% of the total number of
votes at the Company’s general meeting.

Ponadto DNLD L.P. informuje, że:
Furthermore, DNLD L.P. informs you that:
(i) DNLD Holdings B.V. oraz DNLD Holdings S.à r.l. (i) DNLD Holdings B.V. and DNLD Holdings S.à r.l.
wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej
belong to the same capital group (the dominant
(podmiotem dominującym każdej z tych spółek jest
entity of each such company is DNLD L.P.);
therefore, the Transfer of Ownership of the
DNLD L.P.), w związku z czym Przeniesienie
Company Shares resulted in the acquisition of the
Własności Akcji Spółki skutkowało nabyciem akcji
Company’s shares by DNLD Holdings S.à r.l. from
Spółki przez DNLD Holdings S.à r.l. od podmiotu
the entity from the same capital group; in
wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej,
connection with that – pursuant to Article 75
w związku z czym – na podstawie art. 75 ust. 3 pkt
Section 3 Item 2 of the Public Offering Act – the
2 Ustawy o Ofercie – Przeniesienie Własności
Transfer of Ownership of the Company Shares
Akcji Spółki nie rodzi po stronie DNLD Holdings
does not trigger on the side of DNLD Holdings
S.à r.l. ani po stronie DNLD L.P. obowiązku
S.à r.l. or DNLD L.P. an obligation to announce
ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania
a public tender offer to subscribe for the sale or
się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki
exchange of the Company’s shares in connection
w związku z przekroczeniem przez DNLD
with exceeding by DNLD Holdings S.à r.l. of 33%
Holdings S.à r.l. 33% ogólnej liczby głosów na
of the total number of votes at the Company’s
walnym zgromadzeniu Spółki;
general meeting;
(ii) nie istnieją podmioty zależne DNLD L.P. inne niż (ii) no subsidiary of DNLD L.P. other than DNLD
Holdings S.à r.l. holds any shares in the Company;
DNLD Holdings S.à r.l., które posiadają akcje
Spółki;
(iii) DNLD L.P. nie jest stroną jakichkolwiek umów, (iii) DNLD L.P. is not a party to any agreements on the
transfer of rights to exercise voting rights attached
których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia
to shares in the Company within the meaning of
do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki
Article 87 Section 1 Item 3 Letter c of the Public
w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy
Offering Act;
o Ofercie;
(iv) DNLD L.P. nie jest posiadaczem instrumentów (iv) DNLD L.P. does not hold any financial instruments
under which DNLD L.P. is authorized or obliged to
finansowych, na podstawie których jest
acquire shares in the Company on the terms and
uprawniona lub zobowiązana do nabycia akcji
conditions stipulated in Article 69 Section 4 Item 7
Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4
of the Public Offering Act;
pkt 7 Ustawy o Ofercie; oraz
(v) DNLD L.P. nie jest posiadaczem instrumentów (v) DNLD L.P. does not hold any financial instruments
directly or indirectly related to shares in
finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni
the Company, referred to in Article 69 Section 4
odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa
Item 8 of the Public Offering Act.
w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.
Przeniesienie Własności Akcji Spółki nie wpływa na
istnienie pomiędzy DNLD L.P. a Spółką stosunku
dominacji (za pośrednictwem DNLD Holdings S.à r.l.),
o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 15 września
2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

The Transfer of Ownership of the Company Shares does
not affect the existence between DNLD L.P. and the
Company of the dominance relationship (through
DNLD Holdings S.à r.l.) referred to in Article 6 of the
Act of 15 September 2000 – the Code of Commercial
Companies (Kodeks spółek handlowych).

Niniejsze zawiadornienie zostalo sporzqdzone w dwOch
wersjach jçzykowych. tj. polskiej I angielskicj.
\V przypadku rozhie2noci rniçdzy obu wersjarni
jei.ykowyrni wia2qca jest wersja polska.

This Notice has been executed in two language versions,
i.e. in Polish and in English. In case of any
discrepancies between the language versions, the Polish
language version shall prevail.

W imieniu/On behalf of DNLD L.P.:

lniie nazwisko Name:
EunkcjaiPosition:

lmiç I nazwisko/Name:

Funkcja/Po.cirion:
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