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 15
do prospektu emisyjnego akcji
spółki Getback S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r.
(„Prospekt”)
Niniejszy aneks nr 15 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 „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 dodano dwa nowe
akapity w następującym brzmieniu:
W dniu 11 października 2017 r. został uzgodniony plan połączenia Spółki (jako spółki przejmującej)
z EGB Investments (jako spółki przejmowanej). Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę –
jako jedynego akcjonariusza EGB Investments – całego majątku EGB Investments w drodze sukcesji
uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH. W wyniku połączenia EGB
Investments zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zważywszy,
że wszystkie akcje w kapitale zakładowym EGB Investments posiada Spółka, na podstawie
art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a na podstawie
art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego
wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek
uczestniczących w połączeniu. W wyniku połączenia – zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH –
Spółka wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązku, w tym przejmie aktywa i pasywa
EGB Investments. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia
przekazanym przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 11 października 2017 r.
Połączenie Spółki z EGB Investments jest spójne z modelem biznesowym Spółki w zakresie
konsolidacji rynku usług zarządzania wierzytelnościami i jest ukierunkowane na umocnieniu pozycji
Spółki w sektorze zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Ponadto Spółka przekazała powyższe
informacje do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 105/2017 opublikowanym w dniu
11 października 2017 r. W związku z powyższym, mając na uwadze zapewnienie równego dostępu
do takiego samego zakresu informacji, Spółka podjęła decyzję o publikacji tych informacji również
w Aneksie.

