Getback S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i adresem: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000413997)

ANEKS NR 3
do prospektu emisyjnego akcji
spółki Getback S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r.
(„Prospekt”)
Niniejszy aneks nr 3 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy
o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane
im w Prospekcie.
1.

W punkcie „Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy i branżą,
w której działa Grupa—Ryzyko związane z realizacją transakcji nabycia akcji
EGB Investments S.A. i jej uzależnieniem od spełnienia warunków określonych
w zobowiązującej umowie nabycia akcji EGB Investments S.A.” po ostatnim zdaniu
w pierwszym akapicie dodano nowe zdanie w następującym brzmieniu:

„W dniu 19 czerwca 2017 r. Prezes UOKiK wydał decyzję (doręczoną w dniu 20 czerwca 2017 r.)
w przedmiocie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu
przez Spółkę kontroli nad EGB Investments.”
2.

W punkcie „Opis działalności Grupy—Istotne umowy—Umowy zawierane poza normalnym
tokiem działalności Grupy—Umowy związane z planowanym nabyciem akcji EGB
Investments—Umowa warunkowa zobowiązująca sprzedaży akcji EGB Investments”
po ostatnim zdaniu w trzecim akapicie dodano nowe zdanie w następującym brzmieniu:

„W dniu 19 czerwca 2017 r. Prezes UOKiK wydał decyzję (doręczoną w dniu 20 czerwca 2017 r.)
w przedmiocie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu
przez Spółkę kontroli nad EGB Investments.”

Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po publikacji Aneksu (art. 51a Ustawy
o Ofercie)
Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniony
do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Oferowanych, osoba, która złożyła zapis
przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić od skutków prawnych złożonego zapisu.
Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje poprzez oświadczenie na piśmie złożone
w dowolnym punkcie obsługi klienta każdej z firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje
Oferowane, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu tj. – w przypadku Aneksu
– do dnia 26 czerwca 2017 r. włącznie.

