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ANEKS NR 10
do prospektu emisyjnego akcji
spółki Getback S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r.
(„Prospekt”)
Niniejszy aneks nr 10 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy
o Ofercie Publicznej i dotyczy zdarzenia mającego miejsce po dokonaniu przydziału Akcji
Oferowanych. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane
im w Prospekcie.
W punkcie „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej—Informacje o tendencjach i istotnych
zdarzeniach po dacie bilansowej—Istotne zdarzenia po dacie bilansowej” po ostatnim zdaniu dodano
nowy akapit w następującym brzmieniu:
W dniu 9 sierpnia 2017 r. Spółka zawarła z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
umowę ramową na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych (zob. „Opis działalności
Grupy—Istotne umowy—Umowy zawierane poza normalnym tokiem działalności Grupy—Umowa
ramowa z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”).
W punkcie „Opis działalności Grupy—Istotne umowy—Umowy zawierane poza normalnym tokiem
działalności Grupy” po ostatnim zdaniu dodano nowy podpunkt w następującym brzmieniu:
„Umowa ramowa z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
W dniu 9 sierpnia 2017 r. Spółka zawarła z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Trigon TFI”) umowę ramową na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych, na podstawie
której Trigon TFI zobowiązała się na warunkach określonych w umowie ramowej, że od dnia zawarcia
umowy ramowej do dnia 30 czerwca 2022 r., Trigon TFI będzie podejmować wszelkie możliwe i
niezbędne czynności mające na celu umożliwienie powierzenia:
(i) zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności funduszy inwestycyjnych
zamkniętych zarządzanych przez Trigon TFI w dniu zawarcia umowy ramowej oraz w
przyszłości, z zastrzeżeniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych wskazanych w umowie
ramowej („Fundusze”) wyłącznie na rzecz Spółki lub jej podmiotów powiązanych, o ile Spółka
lub jej podmioty powiązane będą spełniać kryteria umożliwiające Trigon TFI dokonanie takiego
powierzenia na ich rzecz; oraz
(ii) przez Fundusze w stosunku do portfeli inwestycyjnych obejmujących wierzytelności Funduszy,
świadczenia obsługi prawnej w zakresie reprezentacji Funduszy przy dochodzeniu wierzytelności
na drodze sądowej i egzekucyjnej, wyłącznie przez kancelarię prawną, w której Spółka jest
komandytariuszem lub inną kancelarię wskazaną przez Spółkę („Kancelaria Prawna”), z
wyłączeniem przypadku odmowy przez Kancelarię Prawną świadczenia takich usług.

W celu wykonania powyższych zobowiązań Trigon TFI zobowiązała się do zawierania wyłącznie
z, odpowiednio, Spółką lub jej podmiotami powiązanymi oraz Kancelarią Prawną umów o zarządzanie
portfelem inwestycyjnym obejmującym wierzytelności danego Funduszu oraz umów o obsługę
prawną danego Funduszu w zakresie reprezentacji przy dochodzeniu wierzytelności na drodze
sądowej i egzekucyjnej, a także do podjęcia pozostałych czynności o charakterze przygotowawczym w
tym zakresie.
Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień umowy ramowej, w przypadku niewywiązania się przez
Trigon TFI z powyższych zobowiązań z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Trigon TFI,
Spółka będzie uprawniona do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 80% pozyskanych środków
do Funduszy, których dotyczy naruszenie (po bezskutecznym upływie terminu wezwania do usunięcia
stanu naruszenia). Spółka jest uprawniona do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej, przy czym łączna kwota odszkodowań i kar umownych nie może
przekraczać wynagrodzenia ryczałtowego wypłaconego Trigon TFI (wskazanego poniżej) do dnia
powstania obowiązku zapłaty takich kar umownych lub odszkodowań.
Dodatkowo, na warunkach wskazanych w umowie ramowej, Trigon TFI zobowiązała się podjąć
starania mające na celu przygotowania sieci dystrybucji w celu pozyskiwania przez Trigon TFI z sieci
dystrybucji wpłat na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusze w wysokości określonej w
umowie.
W związku z poniesionymi przez Trigon TFI kosztami dotyczącymi przygotowania do zarządzania
portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności Funduszy oraz dystrybucji Funduszy, Spółka
zobowiązała się zapłacić na rzecz Trigon TFI zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 40,0 mln
PLN netto, płatne w dwóch transzach: pierwsza w wysokości 20,0 mln PLN netto w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy ramowej, a druga w wysokości 20,0 mln PLN netto w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy ramowej. Zabezpieczenie płatności powyższego wynagrodzenia stanowi
oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 KPC.
Trigon TFI ma prawo wypowiedzieć umowę ramową w przypadku, gdy wszystkie umowy zawarte w
wykonaniu zobowiązania Trigon TFI wskazanego w umowie ramowej zostaną w całości
wypowiedziane, rozwiązane lub wygasną z innej przyczyny niż za porozumieniem stron. Spółka ma
prawo wypowiedzieć umowę ramową w przypadku, gdy jakakolwiek płatność na rzecz Spółki, jej
podmiotu powiązanego lub Kancelarii Prawnej, z tytułu umów zawartych w wykonaniu zobowiązania
Trigon TFI wskazanego w umowie ramowej za co najmniej dwa właściwe okresy rozliczeniowe, w
kwocie nie niższej niż 0,1 mln PLN, pozostanie nieuregulowana po bezskutecznym upływie terminu
na jej uregulowanie wskazanego w wezwaniu do zapłaty (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w
umowie ramowej).
Postanowienia umowy ramowej wskazane w akapitach poprzedzających stają się skuteczne z dniem
zapłaty przez Spółkę na rzecz Trigon TFI 40,0 mln PLN tytułem wynagrodzenia ryczałtowego.”

