KRUK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, UL. WOŁOWSKA 8, 51-116 WROCŁAW, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE
PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000240829

SUPLEMENT NR 1 ZATWIERDZONY W DNIU 7 WRZEŚNIA 2020 ROKU
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
do Prospektu Podstawowego obligacji KRUK S.A. („SPÓŁKA”, „EMITENT”)
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 24 sierpnia 2020 r.
decyzją nr DSP.410.3.2020
Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie mają znaczenie nadane im w
Prospekcie.
Niniejszy suplement do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym
oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) w związku z opublikowaniem w dniu
27 sierpnia 2020 r. Skonsolidowanego raportu KRUK S.A. za I półrocze 2020 r.

ZMIANY DO PROSPEKTU
ZMIANA NR 1
W CZĘŚCI II - CZYNNIKI RYZYKA (strona 10 Prospektu) w pkt. 1.5. RYZYKO PŁYNNOŚCI dodaje się:
Na dzień 30 czerwca 2020 r.
w mln PLN
Dług zapadający w ciągu 12 miesięcy

655

EBITDA gotówkowa za ostatnie 12 miesięcy

1 149

Dług zapadający/ EBITDA gotówkowa

0,57

Na dzień 30 czerwca 2020 łączne zadłużenie finansowe z tytułu kredytów, obligacji i leasingu Grupy KRUK (Dług
odsetkowy) wynosiło 2 384 mln PLN, a wskaźniki zadłużenia na poziome skonsolidowanym wynosiły
odpowiednio:
Dług odsetkowy netto do Kapitałów Własnych: 1,1
Dług odsetkowy netto do 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej: 1,9
gdzie:
EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych – przychody z windykacji pakietów własnych.
Dług odsetkowy netto = Dług odsetkowy – środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
Istotność ryzyka płynności Emitent ocenia jako wysoką. Prawdopodobieństwo materializacji ryzyka płynności
Emitent ocenia jako średnie.
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ZMIANA NR 2
W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 37 Prospektu) w pkt. 10.1. SPRAWOZDANIA FINANSOWE
dodaje się:
Po dacie ostatnich rocznych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2019 zbadanych przez Biegłego Rewidenta,
Emitent opublikował w dniu 27 sierpnia 2020 roku także Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia
2020 roku do 30 czerwca 2020 roku. Raport półroczny podlegał przeglądowi przez Biegłego Rewidenta.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku został zamieszczony
na stronie internetowej:
https://pl.kruk.eu/media/article/file/skonsolidowanesprawozdaniefinansoweczei.pdf

Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z Działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020
roku został zamieszczony na stronie internetowej:
https://pl.kruk.eu/media/article/file/raport1h2020cziii.pdf

Raport biegłego rewidenta z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do
30 czerwca 2020 roku został zamieszczony na stronie internetowej:
https://pl.kruk.eu/media/article/file/audytor_opinia_skonsolidowane.pdf

ZMIANA NR 3
W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 38 Prospektu) po pkt. 10.1.1.1. WYBRANE HISTORYCZNE
INFORMACJE FINANSOWE dodaje się podpunkt 10.1.1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES I PÓŁROCZA
2020 R.
01.01.202030.06.2020
456 426
52 434
-17 530
-19 293
-79 905
893 923
511 888
-7 735
-403 838
100 315
18 972
-1,02

01.01.201930.06.2019
621 635
232 002
176 055
166 819
-308 923
874 333
251 350
-108 139
93 225
236 436
18 902
8,83

Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy

4 582 370
1 901 871
693 021
1 987 478
18 972

4 839 914
2 468 691
412 130
1 959 093
18 972

Alternatywne pomiary wyników (APM)
Rentowność operacyjna
Rentowność zysku netto
Dług odsetkowy netto

11%
-4%
2 133 829

37%
27%
2 319 330

dane w tys. PLN
Przychody
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Zakup pakietów
Wpłaty od osób zadłużonych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk)
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na akcję (w PLN)

Źródło: Emitent
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ZMIANA NR 4
W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 40 Prospektu) po pkt. 10.1.2. dodaje się pkt. 10.1.2.1.
KOMENTARZ DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KRUK ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
I półrocze 2020 r.
Zysk netto
W pierwszym półroczu 2020 r. KRUK zanotował stratę w wysokości 19 mln zł, ale w samym drugim kwartale 2020 r. osiągnął
zysk na poziomie 43 mln zł. EBITDA gotówkowa w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 591 mln zł i tym samym odnotowała
wzrost o 5% względem pierwszego półrocza 2019 r.
Główny wpływ na wyniki drugiego kwartału 2020 r. miały:
• zaksięgowanie -74 mln zł negatywnej aktualizacji wartości nabytych portfeli (łącznie -200 mln zł negatywnej
aktualizacji w pierwszym półroczu 2020 r.)
• zrealizowanie oszczędności kosztowych, które w drugim kwartale wyniosły 41 mln zł w porównaniu do budżetu oraz
26 mln zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. i były zgodne z przyjętym przez Spółkę planem
oszczędnościowym;
• utworzenie częściowego odpisu z tytułu utraty wartości spółki zależnej (Espand, a obecnie KRUK España) w kwocie 25 mln zł (element niegotówkowy).
Polska








Zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną i ograniczonymi inwestycjami z uwagi na pandemię koronawirusa Covid19, nakłady Grupy KRUK na zakup portfeli na rynku polskim wyniosły jedynie 64 mln zł i stanowiły 80% wszystkich
zainwestowanych przez Grupę środków w pierwszym półroczu 2020 r.
Spłaty z portfeli nabytych w pierwszym półroczu 2020 r. były wyższe o 6% (+25 mln zł) względem analogicznego
okresu poprzedniego roku. W pierwszym kwartale 2020 r., mimo trudnej sytuacji związanej z rozwojem pandemii,
odnotowano rekordowe spłaty, jednakże w drugim kwartale 2020 r. spłaty spadły o 6% w porównaniu do
pierwszego kwartału tego roku. Wpływ na gorsze spłaty w drugim kwartale 2020 r. miały przede wszystkim
ograniczenia w prowadzeniu egzekucji z nieruchomości (wstrzymanie eksmisji przez czas trwania stanu zagrożenia
epidemicznego/epidemii) oraz przejściowe utrudnienia w funkcjonowaniu sądów. W pierwszym półroczu 2020 r.
spłaty z rynku polskiego stanowiły 47 % wszystkich spłat w Grupie.
EBITDA zrealizowana w pierwszym półroczu 2020 r. na rynku polskim wyniosła 120 mln zł i z uwagi na negatywne
aktualizacje wartości portfeli była o 36% niższa od wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie,
EBITDA gotówkowa w opisywanym okresie wyniosła 320 mln zł i była o 4% wyższa niż w analogicznym okresie
poprzedniego roku, na co złożyły się wyższe spłaty r/r oraz zrealizowane oszczędności kosztowe.
Łączna negatywna aktualizacja wartości nabytych portfeli w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 45 mln zł, przy
czym:
o W pierwszym kwartale 2020 r. wartość negatywnych aktualizacji, wynikających z oczekiwanego
pogorszenia przyszły spłat z portfeli z uwagi na sytuację epidemiczną, wyniosła 31 mln zł,
o w drugim kwartale 2020 r. negatywna aktualizacja wyniosła 14 mln zł i wynikała z pogorszenia prognoz
spodziewanych spłat z portfeli zabezpieczonych, przede wszystkim wierzytelności korporacyjnych.

Rumunia






Zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną i ograniczonymi inwestycjami z uwagi na pandemię koronawirusa Covid19, w pierwszym półroczu 2020 r. na rynku rumuńskim Grupa KRUK nabyła portfele detaliczne za ponad 14 mln zł,
co stanowiło 18% wszystkich nakładów inwestycyjnych Grupy w opisywanym okresie.
Spłaty z nabytych portfeli w pierwszym półroczu 2020 r. były niższe o 7% (-19 mln zł) względem analogicznego
okresu poprzedniego roku.
W pierwszym kwartale 2020 r. spłaty wyniosły 137 mln zł, a w drugim 114 mln zł. Począwszy od kwietnia 2020 r.
obserwowany był spadek wartości spłat, skutkujący spadkiem w drugim kwartale 2020 r. o 17% w stosunku do
poziomu z pierwszego kwartału 2020 r. Gorsze spłaty wynikały głównie z trwających od 30 marca do 15 lipca
ograniczeń w prowadzeniu egzekucji z rent i emerytur oraz tzw. postojowego (rodzaj świadczenia wypłacanego
przez państwo jako wsparcie dla pracowników).
EBITDA zrealizowana na rynku rumuńskim w I półroczu 2020 r. wyniosła 71 mln zł i z uwagi na negatywne
aktualizacje wartości portfeli była o 47% niższa od wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA
gotówkowa, w wyniku gorszych spłat, była niższa o 6% od wyniku gotówkowego w roku ubiegłym.
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KRUK rozpoznał łącznie w pierwszym półroczu 2020 r. 40 mln zł negatywnej aktualizacji nabytych portfeli na rynku
rumuńskim, z czego 6,5 mln zł przypadało na drugi kwartał 2020 r. i dotyczyło portfeli wierzytelności małych i
średnich przedsiębiorstw oraz korporacyjnych.

Włochy







W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa KRUK ograniczając swoją aktywność inwestycyjną z uwagi na pandemię
koronawirusa Covid-19, nie nabyła żadnych portfeli wierzytelności na rynku włoskim.
Grupa KRUK osiągnęła 121 mln zł wpłat z nabytych portfeli w pierwszym półroczu 2020 r., co stanowi wzrost o 42%
w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Spłaty w drugim kwartale 2020 r. były niższe niż w pierwszym kwartale
2020 r. o 22% na co przełożyła się sytuacja związana z Covid-19, w tym ograniczona praca sądów.
EBITDA na rynku włoskim była, podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, ujemna i wyniosła -58 mln
zł. Wpływ na ujemną wartość EBITDA miały negatywne aktualizacje wartości nabytych portfeli. Jednocześnie,
EBITDA gotówkowa wyniosła 49 mln zł i była 6-krotnie większa niż w roku ubiegłym, na co złożyły się wyższe spłaty
rok do roku.
W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa rozpoznała 76 mln zł negatywnej aktualizacji nabytych portfeli na rynku
włoskim, z czego 42 mln zł to negatywna aktualizacja w drugim kwartale 2020 r. Wynika ona z oczekiwanego
pogorszenia przyszłych spłat z portfeli, między innymi z uwagi na sytuację epidemiczną, szczególnie spłat z
wierzytelności, które dochodzone są na drodze sądowej.

Pozostałe rynki zagraniczne








Pozostałe rynki to Hiszpania, Czechy i Słowacja, Niemcy. Podobnie jak we Włoszech, również na pozostałych
rynkach Grupa KRUK ograniczyła swoją aktywność inwestycyjną z uwagi na pandemię koronawirusa Covid-19,
nabywając jedynie w Czechach portfele detaliczne łącznie za 1,5 mln zł.
Spłaty w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły w segmencie „pozostałe rynki” 97 mln zł, co stanowi spadek o 18%
w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Spłaty w drugim kwartale 2020 r. były niższe niż w pierwszym kwartale
2020 r. o 15 % na co przełożyła się sytuacja związana z Covid-19 w Hiszpanii.
W związku z pandemią i jej wpływem na otocznie gospodarcze, Grupa KRUK rozpoznała w Hiszpanii 37 mln zł
negatywnej aktualizacji nabytych portfeli, a w całym segmencie „pozostałe rynki “ łącznie 39 mln zł. Przyczyną
negatywnych aktualizacji w Hiszpanii w pierwszym kwartale 2020 r., w kwocie 25 mln zł, było oczekiwane
pogorszenie przyszłych spłat z portfeli detalicznych z uwagi na sytuację epidemiczną. Natomiast w drugim kwartale
2020 r. negatywna aktualizacja wyniosła 12 mln zł i odpisy dotyczyły głównie portfeli korporacyjnych.
EBITDA na pozostałych rynkach w pierwszym półroczu 2020 r. była ujemna i wyniosła -37 mln zł w porównaniu do
- 15 mln zł EBITDA w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na ujemną EBITDA oprócz aktualizacji portfeli nabytych,
wpływ miało utworzenie częściowego odpisu z tytułu utraty wartości nabytej w 2016 roku spółki hiszpańskiej
(Espand) w kwocie 25 mln zł. Częściowy odpis jest podyktowany negatywnymi odchyleniami dotychczasowych
wyników od zakładanych prognoz pomimo planów poprawy wyników spółki. Segment pozostałe rynki wypracował
dodatnią EBITDA gotówkową, która wyniosłą 28 mln zł, ale była ona o 52% niższa (z powodu niższych spłat rok do
roku) niż EBITDA gotówkowa w pierwszym półroczu 2019 r.

Bilans






Negatywne aktualizacje wartości bilansowych posiadanych portfeli wierzytelności oraz brak istotnych kwotowo
nowych inwestycji w portfele wpłynęły na spadek łącznej wartości aktywów Grupy KRUK, która na dzień 30 czerwca
2020 r. wyniosła 4 582 mln zł wobec 4 893 mln zł rok wcześniej.
Grupa KRUK posiadała na koniec czerwca 2020 r. kapitały własne w wysokości 1 987 mln zł, które stanowiły 43%
źródeł finansowania jej działalności.
Dług odsetkowy netto (APM) na koniec czerwca 2020 r. wyniósł 2 134 mln zł wobec 2 319 mln zł rok wcześniej.
Na dzień 30 czerwca 2020 r. wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów posiadanych przez Grupę KRUK
wynosiła 251 mln zł. Grupa zwiększyła stan posiadanych środków pieniężnych o 15 mln zł od 31 marca 2020 r. oraz
spłaciła część zobowiązań kredytowych (198 mln zł), co zwiększyło dostępność linii kredytowych na koniec czerwca
2020 r. do 910 mln zł.

Przepływy pieniężne


Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były dodatnie w pierwszym półroczu 2020 r. i wyniosły 511,9 mln
zł, w porównaniu do 251,4 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r. Wzrost był spowodowany głównie niższymi
inwestycjami w nowe portfele wierzytelności w pierwszej połowie 2020 r. w porównaniu do pierwszej połowy 2019
r.
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Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej były ujemne w pierwszym półroczu 2020 r. i wyniosły -7,7 mln zł
w porównaniu do -108,1 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r. Na wzrost wartości opisywanych przepływów w
porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku główny wpływ miał brak w omawianym okresie wydatków na
przejęcia nowych spółek, które to miało miejsce w 2019 roku (nabycie spółki Wonga.pl).
Przepływy pieniężne z działalności finansowej w I półroczu 2020 r. były ujemne i wyniosły -403,8 mln zł, w
porównaniu do 93,2 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r. Spadek wartości opisywanych przepływów
spowodowany był głównie niższą wartością nowo zaciągniętych kredytów (318,4 mln zł w pierwszym półroczu
2020 r. względem 872,7 mln zł w analogicznym okresie 2019 r.).

ZMIANA NR 5
W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 40 Prospektu) w pkt. 10.1.3. LUKA PŁYNNOŚCI I STRUKTURA
ZADŁUŻENIA EMITENTA dodaje się:
Na koniec czerwca 2020 r. wartość bilansowa portfeli wierzytelności wynosiła 4 048 mln zł (85% wszystkich
aktywów Grupy). Grupa spodziewa się, że nabyte portfele wierzytelności wygenerują w przyszłości 7 016 mln zł
spłat (stan na dzień 30.06.2020). Poziom gotówki (środki pieniężne i ich ekwiwalenty) na koniec czerwca 2020 r.
wyniósł 251 mln zł (5% aktywów Grupy).
Na koniec czerwca 2020 r. Emitent posiadał łączne zobowiązania na kwotę 2 595 mln zł, z czego najwięcej
stanowiły zobowiązania z tytułu emisji obligacji (1 356 mln zł wg wartości nominalnej, czyli 52% sumy
zobowiązań) oraz zobowiązania z tytułu kredytów i leasingów (1 030 mln zł, czyli 40% sumy zobowiązań). Kredyty
bankowe obejmują m.in. umowy o kredyt rewolwingowy bez ustalonego z góry harmonogramu spłaty. Na koniec
czerwca 2020 r. Grupa posiadała dostęp do linii kredytowych o łącznej wartości do 1,9 mld zł.
Poniżej została przedstawiona tabela, która prezentuje najważniejsze aktywa i zobowiązania Emitenta według
okresów wymagalności.
Tabela nr 6. Zestawienie aktywów i zobowiązań finansowych Grupy Emitenta w podziale na okresy
wymagalności

Okres

Na dzień 30.06.2020

Stan gotówki na
dzień 30.06.
20201
w tys. zł

250 589

Spodziewane przyszłe
przepływy pieniężne z
nabytych portfeli
wierzytelności na dzień
30.06.20202
(ang. Estimated Remaining
Collections (ERC))
w tys. zł

Zobowiązania z
tytułu
wyemitowanych
obligacji – na
dzień 30.06.2020
wartość
nominalna
w tys. zł

7 016 714

1 356 540

01.07.2020-30.06.2021

1 502 964

440 000

01.07.2021-30.06.2022

1 459 687

561 540

01.07.2022-30.06.2023

1 226 766

75 000

01.07.2023-30.06.2024

883 833

90 000

01.07.2024-30.06.2025

630 965

190 000

1 312 499

0

Od 01.07.2025

Zobowiązania z
tytułu kredytów
bankowych i
leasingów na dzień
30.06.20203
w tys. zł
1 030 753

VII Program Emisji Obligacji
(dodatkowe, hipotetyczne
zadłużenie)4
I Program Bezprospektowych
Emisji Obligacji (dodatkowe,
hipotetyczne zadłużenie)5
Razem

Potencjalne
zobowiązania z
programów emisji
obligacji
w tys. zł

700 000

700 000
250 589

7 016 714

1 356 540

1 030 753

1 400 000

gotówka (środki pieniężne i ich ekwiwalenty) na dzień 30.06.2020r. stanowiła 5% sumy bilansowej
portfele wierzytelności nabyte na własny rachunek stanowią 85% sumy bilansowej i są głównym źródłem spłat zobowiązań. Wartość ERC nie uwzględnia
przyszłych wpływów z pakietów nabytych z potencjalnych przyszłych emisji w ramach programów emisji obligacji
3 kredyty bankowe obejmują m.in. umowy o kredyt rewolwingowy bez ustalonego z góry harmonogramu spłaty. Łączna wartość dostępnych linii kredytowych na
dzień 30.06.2020 r. to 1,9 mld zł. W wartości zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i leasingów w tabeli jest poziom wykorzystania (zadłużenia z tytułu) tych
linii na dzień 30.06.2020 r.
4 VII Program Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 700 mln zł, pod warunkiem zatwierdzenia niniejszego Prospektu
5 na dzień zatwierdzenia Suplementu Emitent nie posiada zobowiązań z tytułu emisji obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji ustalonego
na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 21 lipca 2020 r.
Źródło: Emitent
1
2

5

Na dzień zatwierdzenia Suplementu, nie wystąpiła istotna zmiana w sytuacji Emitenta, która w sposób znaczący
wpłynęłaby na wielkość i strukturę aktywów i zobowiązań finansowych Grupy KRUK przedstawioną w Tabeli nr
6. (Zestawienie aktywów i zobowiązań finansowych Grupy Emitenta w podziale na okresy wymagalności).
Emitent kontynuuje stosowanie przyjętego systemu zarządzania płynnością Grupy, w którym konsekwentnie
realizowaną zasadą jest zapewnienie spłaty zobowiązań finansowych ze środków własnych wygenerowanych na
działalności operacyjnej, bez konieczności ich rolowania.
ZMIANA NR 6
W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 41 Prospektu) w pkt. 10.2.2. WSKAZANIE INNYCH
INFORMACJI W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW
dodaje się:
Po dacie ostatnich rocznych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2019 zbadanych przez Biegłego Rewidenta,
Emitent opublikował w dniu 27 sierpnia 2020 roku Raport półroczny za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020
roku. Raport półroczny podlegał przeglądowi przez Biegłego Rewidenta.
Raport półroczny podlegał przeglądowi przez Biegłego Rewidenta. Raport z przeglądu dostępny jest na stronie internetowej
Emitenta:
https://pl.kruk.eu/media/article/file/audytor_opinia_skonsolidowane.pdf

ZMIANA NR 7
W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 54 Prospektu) w pkt. 13. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO
WGLĄDU dodaje się:
5)

śródroczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku,
tj. pierwsze półrocze 2020 roku oraz porównywalne informacje finansowe obejmujące okres od 1 stycznia do
30 czerwca 2019 roku, tj. pierwsze półrocze 2019 roku. Informacje finansowe podlegały przeglądowi przez Biegłego
Rewidenta.

ZMIANA NR 8
WYKAZ ODESŁAŃ ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE (strona 114 Prospektu) dodaje się:
6.

Do skonsolidowanych danych śródrocznych Grupy Kapitałowej zawartych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu
Finansowym opublikowanym dnia 27 sierpnia 2020 roku zawierającym informacje finansowe za okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2020 r. dostępnym na stronie internetowej Emitenta:
https://pl.kruk.eu/media/article/file/skonsolidowanesprawozdaniefinansoweczei.pdf

7.

Do Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z Działalności Grupy Kapitałowej opublikowanym dnia 27 sierpnia 2020 roku
zawierającym informacje finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. dostępnym na stronie
internetowej Emitenta:
https://pl.kruk.eu/media/article/file/raport1h2020cziii.pdf

8.

Do raportu z przeglądu skonsolidowanych danych śródrocznych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.
przekazanego do publicznej wiadomości raportem okresowym w dniu 27 sierpnia 2020 roku dostępnego na stronie
internetowej Emitenta:
https://pl.kruk.eu/media/article/file/audytor_opinia_skonsolidowane.pdf

Niniejszy Suplement jest udostępniany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem terminów przyjmowania zapisów
na Obligacje oferowane w ramach Programu Emisji Obligacji.
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