ANEKS NR 3
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO
VI PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
W DNIU 5 LIPCA 2019 ROKU
Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Emitenta w dniu 5 marca 2020 roku:


Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2019 r.

Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu Podstawowego przez odesłanie Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz Sprawozdanie z badania
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK, opublikowane w dniu 5 marca 2020
roku.

AKTUALIZACJA NR 1
PODSUMOWANIE
str. 8-9, pkt. B12 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla
każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego
po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego.
Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta
dodano:
W dniu 5 marca 2020 roku Emitent opublikował Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
01.01.201931.12.2019

dane w tys. PLN

01.01.201831.12.2018

Przychody
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Zakup pakietów
Wpłaty od osób zadłużonych
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)

1 259 743
440 339
314 210
277 057
208 642
780 998
1 782 443
-136 978
-68 692
2 972
18 916
14,61

1 169 687
478 271
352 540
330 412
-402 050
1 394 581
1 576 775
-26 204
402 271
-25 982
18 843
17,51

Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy

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

4 482 177
2 214 704
534 723
1 732 750
18 887

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

35%
22%
2 555 453

41%
28%
2 352 741

Źródło: Emitent
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Zaprezentowane wybrane dane finansowe pochodzą ze zbadanych przez Biegłego Rewidenta Skonsolidowanych
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za rok 2019. Prezentacja danych odbywa się wg Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Zarząd Emitenta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano
zbadane informacje finansowe, tj. 31.12.2019 roku w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta nie wystąpiły żadne istotne
niekorzystne zmiany w perspektywach Emitenta.
Zarząd Emitenta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano
zbadane informacje finansowe, tj. 31.12.2019 roku nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w sytuacji finansowej i pozycji
handlowej Grupy.

AKTUALIZACJA NR 2
CZĘŚĆ II - CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I GWARANTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO
OBJĘTEGO EMISJĄ
str. 20, pkt. 1.7. RYZYKO POGORSZENIA SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY dodano:

Ryzyko luki płynnościowej - aktualizacja
Grupa KRUK jest wiodącym podmiotem na rynku obrotu wierzytelności w Europie Środkowej (tj. zakupu pakietów
wierzytelności detalicznych, hipotecznych oraz korporacyjnych na własny rachunek) oraz w zakresie świadczenia usług
zarządzania wierzytelnościami na zlecenie (inkaso). Zakupy portfeli wierzytelności są finansowane środkami
wygenerowanymi z bieżącej działalności, a także kapitałem obcym. Następnie, w wieloletnim horyzoncie czasowym,
portfele te generują spłaty zapewniające wysoką płynność Spółki. Przykładowo, w całym 2019 roku spłaty z portfeli
nabytych wyniosły 1 782 mln zł.
Na koniec grudnia 2019 roku wartość portfeli wierzytelności wynosiła 4 197 mln zł (87% wszystkich aktywów Grupy).
Grupa spodziewa się, że nabyte portfele wierzytelności wygenerują w przyszłości 7,6 mld zł spłat (stan na dzień
31.12.2019). Poziom gotówki (środki pieniężne i ich ekwiwalenty) na koniec grudnia 2019 roku wyniósł 150 mln zł (3%
aktywów Grupy).
Na koniec grudnia 2019 roku Emitent posiadał łączne zobowiązania na kwotę 2 881 mln zł, z czego najwięcej stanowiły
zobowiązania z tytułu emisji obligacji (1,4 mld zł wg wartości nominalnej, czyli 47% sumy zobowiązań) oraz zobowiązania
z tytułu kredytów i leasingów (1,3 mld zł, czyli 47% sumy zobowiązań). Kredyty bankowe obejmują umowy o kredyt
rewolwingowy bez ustalonego z góry harmonogramu spłaty. Dodatkowo, Grupa posiada dostęp do linii kredytowych o
łącznej wartości do 1,8 mld.
Poniżej została przedstawiona tabela, która przedstawia najważniejsze aktywa i zobowiązania Emitenta według okresów
wymagalności.

Zestawienie aktywów i zobowiązań Emitenta według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w podziale na
okresy wymagalności (dane jednostkowe w mln zł)
Stan gotówki na
dzień 31.12.20191
Okres
w tys. zł
Na dzień 31.12.2019

Spodziewane przyszłe
przepływy pieniężne z
nabytych portfeli
wierzytelności na dzień
31.12.20192
(ang. Estimated Remaining
Collections)
w tys. zł

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

150 274

1 344 127

01.01.2020-31.12.2020

1 662 753

88 360

01.01.2021-31.12.2021

1 585 210

540 000

01.01.2022-31.12.2022

1 277 781

453 240

01.01.2023-31.12.2023

938 026

65 000

01.01.2024-31.12.2024

706 581

50 000

1 392 865

165 000

Od 01.01.2025
VI Program Emisji Obligacji
(dodatkowe hipotetyczne
zadłużenie)4
Razem

Zobowiązania z tytułu
kredytów bankowych i
leasingów na dzień
31.12.20193
w tys. zł

675 000
150 274

7 563 216

2

2 036 600

1 344 127

gotówka (środki pieniężne i ich ekwiwalenty) na dzień 31.12.2019 stanowiła 3% sumy bilansowej
portfele wierzytelności nabyte na własny rachunek stanowią 87% sumy bilansowej i są głównym źródłem spłat zobowiązań
3
kredyty bankowe obejmują m.in. umowy o kredyt rewolwingowy bez ustalonego z góry harmonogramu spłaty. Łączna wartość dostępnych linii
kredytowych na dzień 31.12.2019 to 1,8 mld zł. W wartości zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i leasingów w tabeli jest poziom wykorzystania
(zadłużenia z tytułu) tych linii na dzień 31.12.2019.
4 VI Program Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 700 mln zł (do dnia 31.12.2019r. w ramach tego programu została wyemitowana
jedna seria obligacji AJ1 w kwocie 25 mln zł).
1
2

Źródło: Emitent

Płynne aktywa oraz wysoka efektywność operacyjna w zarządzaniu posiadanymi portfelami wierzytelności zapewniają
wysoką zdolność do generowania gotówki pozwalającą na terminową spłatę zarówno bieżących, jak i przyszłych
zobowiązań, bez konieczności refinansowania zadłużenia. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku pogorszenia się
sytuacji finansowej Emitenta w przyszłości, jego zdolność do regulowania posiadanych zobowiązań zostanie ograniczona
lub w skrajnym przypadku Emitent zaprzestanie regulować posiadane zobowiązania.
Od początku działalności Grupa KRUK dokonała emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 2,4 mld zł, z czego 1,1 mld
zł zostało już wykupionych zgodnie z harmonogramem. Emisja obligacji stanowi jeden z istotnych elementów
finansowania działalności Grupy.
Grupa obecnie nie planuje refinansowania poprzednich emisji obligacji ze środków pieniężnych, które będzie pozyskiwać
z emisji obligacji w ramach VI Programu, ale pozostawia sobie taką możliwość w myśl zapisów niniejszego Prospektu.
Obecny system zarządzania płynnością Grupy opiera się na założeniu, że całe aktualne zadłużenie Grupy zostanie
spłacone z przyszłych przepływów pieniężnych wygenerowanych z działalności operacyjnej, tj. z już posiadanych portfeli
wierzytelności. Taka sama zasada dotyczy nowego zadłużenia, w tym zadłużenia z tytułu nowo emitowanych Obligacji.
Nowe zadłużenie jest wykorzystywane przede wszystkim do nabywania nowych aktywów (pakietów wierzytelności)
przez podmioty z Grupy KRUK inne niż Emitent. Zwiększenie zadłużenia wpływa na zwiększenie poziomu aktywów w
postaci portfeli wierzytelności, a co za tym idzie na zwiększenie przyszłych spodziewanych spłat z portfeli. Dodatkowe
spłaty z portfeli będą również źródłem spłaty zobowiązań Emitenta.

AKTUALIZACJA NR 3
CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
str. 45, pkt. 2. BIEGLI REWIDENCI dodano:
2. BIEGLI REWIDENCI
Historyczne informacje finansowe zamieszczone w Prospekcie obejmują skonsolidowane sprawozdania finansowe
Grupy Emitenta za lata 2017-2019.
Biegłym rewidentem dokonującym badania historycznych informacji finansowych za rok 2019 jest Pani Justyna Zań
(kluczowy biegły rewident nr 12750) oraz Pani Magdalena Grzesik (kluczowy biegły rewident nr 12032) działające w
imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, podmiotu wpisanego na listę
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 458.
Skonsolidowane sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2019, sporządzone zgodnie z zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zostało zbadane przez KPMG Audyt spółka z ograniczona
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, podmiot wpisany pod numerem
ewidencyjnym 458 na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie.
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AKTUALIZACJA NR 4
CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
str. 45-47, pkt. 3. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
dodano:
W dniu 5 marca 2020 roku Emitent opublikował Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za
2019 r.
01.01.201931.12.2019

dane w tys. PLN

01.01.201831.12.2018

Przychody
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Zakup pakietów
Wpłaty od osób zadłużonych
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)

1 259 743
440 339
314 210
277 057
208 642
780 998
1 782 443
-136 978
-68 692
2 972
18 916
14,61

1 169 687
478 271
352 540
330 412
-402 050
1 394 581
1 576 775
-26 204
402 271
-25 982
18 843
17,51

Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy

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

4 482 177
2 214 704
534 723
1 732 750
18 887

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

35%
22%
2 555 453

41%
28%
2 352 741

Źródło: Emitent

Komentarz do wyników finansowych Grupy KRUK za lata 2017-2019

Rok 2019 r.
Zysk netto:
 zysk netto w 2019 roku wyniósł 277 mln zł i był o 16% niższy niż w 2018 roku,
 w 2019 roku Grupa KRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży w łącznej wysokości 1 251 mln zł, tj. o 7% wyższe
niż w 2018 roku,
 przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w 2019 roku 1 138 mln zł, co stanowi wzrost o 6% w stosunku
do roku poprzedniego,
 wzrost poziomu kosztów działalności operacyjnej z 691 mln zł w 2018 r. do 818 mln zł w roku 2019 (wzrost o
18% rok do roku), wzrost kosztów dotyczył przede wszystkim: kosztów wynagrodzeń (o 47 mln zł, tj. 15% rok
do roku) oraz kosztów opłat sądowych (o 31 mln zł, tj. o 22% rok do roku),
 podatek dochodowy w roku 2019 wyniósł 37 mln zł w porównaniu do 22 mln zł rok wcześniej (wzrost o 68%
rok do roku). Wpływ na wzrost opisywanego podatku miał w głównej mierze podatek odroczony, którego
poziom wzrósł o 8 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego.
Na dynamikę przychodów i spadek wyniku rok do roku wpływ miało kilka negatywnych czynników, m.in.:
 negatywna aktualizacja wartości detalicznego portfela w Hiszpanii, która wyniosła 45 mln zł. W wyniku niższych
rzeczywistych spłat z portfeli detalicznych niż pierwotnie oczekiwano w założonych prognozach, Grupa
dokonała weryfikacji założeń na przyszłość i zdecydowała o zmianie prognozy spodziewanych spłat dla tych
aktywów. Zweryfikowanie prognozowanych spłat spowodowało negatywną aktualizację bilansowej wartości
opisywanych aktywów,
 odpisanie części portfela w Słowacji w kwocie 19 mln zł, w wyniku uwzględnienia zaleceń pokontrolnych
Narodowego Banku Słowacji i wstrzymania windykacji spraw nabytych od jednej z instytucji finansowych,
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 utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości spółek włoskich (AgeCredit S.r.l. oraz KRUK Italia S.r.l. w obszarze
usług windykacyjnych na zlecenie) na kwotę 13 mln PLN. Odpis był podyktowany stratami poniesionymi na
działalność operacyjnej w 2019 roku przez te spółki.
Spłaty z pakietów własnych:
 w roku 2019 wartość spłat z portfeli nabytych wyniosła 1,8 mld zł i była najwyższa w historii działalności Grupy,
a w porównaniu do roku poprzedniego była wyższa o 13%. Rekordowe spłaty to efekt rosnącej od wielu lat
wartości pracujących aktywów poprzez nabywanie przez kolejne lata pakietów wierzytelności oraz
pozytywnych aktualizacji już posiadanych aktywów Grupy. To również efekt ciągłego doskonalenia procesów
operacyjnych i poprawy ich efektywności.
 spłaty na rynku polskim i rumuńskim w 2019 roku stanowiły największą część wszystkich spłat w Grupie KRUK
i w zestawieniu z rokiem poprzednim wzrosły o blisko 7%,
 spłaty w segmencie „pozostałe rynki” (łącznie na rynku hiszpańskim, czeskim, słowackim i niemieckim) wyniosły
w 2019 roku 217 mln zł (w porównaniu do 156 mln zł w 2018 r.),
 czwarty kwartał 2019 roku charakteryzował znaczący wzrost spłat na rynku włoskim, które w rocznym
zestawieniu poprawiły się względem 2018 roku o 46%.
Inwestycje w nowe portfele:
 nakłady na portfele wierzytelności w 2019 roku wyniosły 781 mln zł (przy wartości nominalnej nabytych portfeli
na poziomie 8,3 mld zł) i w porównaniu do roku poprzedniego były niższe o 44%,
 stopy zwrotu brutto szacowane na moment inwestycji z portfeli nabytych w 2019 roku wynoszą średnio ok.
24%, w porównaniu do 22% dla inwestycji dokonanych w 2018 roku,
Bilans:
 wzrost wartości sumy bilansowej z poziomu 4 482 mln zł na koniec 2018 roku do 4 840 mln zł na koniec 2019
roku,
 dług odsetkowy netto (APM) na koniec 2019 roku wyniósł 2 555 mln zł w porównaniu do 2 352 mln zł na koniec
2018 roku.
Przepływy pieniężne:
 przepływy pieniężne z działalność operacyjnej były dodatnie w 2019 r. i wyniosły 208,6 mln zł w porównaniu
do ujemnych przepływów na poziomie 402,0 mln zł w roku 2018. Główny wpływ na ich dodatnią wartość to
niższe wydatki na inwestycje w nowe portfele w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku,
 przepływy pieniężne z działalność inwestycyjnej były ujemne w 2019 r. i wyniosły 137,0 mln zł w porównaniu
do także ujemnych przepływów na poziomie 26,2 mln zł w roku 2018. Główny wpływ na ujemne saldo
opisywanych przepływów w 2019 r. miały wydatki związane z nabyciem spółki zależnej Wonga.pl w wysokości
97 mln zł (szczegóły w nocie 15 do Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy za 2019 r.). ,
 przepływy pieniężne z działalność finansowej były ujemne w 2019 r. i wyniosły 68,7 mln zł w porównaniu do
dodatnich przepływów na poziomie 402,3 mln zł w roku 2018. Z uwagi na niższe inwestycje w pakiety
wierzytelności w 2019 r. (nakłady w wysokości 781 mln zł w porównaniu do 1 395 mln zł rok wcześniej),
ujmowane w przepływach z działalności operacyjnej, Grupa miała niższe zapotrzebowanie na finansowanie
zewnętrzne w porównaniu do roku 2018. Skutkowało to ujemnym saldem przepływów pieniężnych z
działalności finansowej w opisywanym okresie. W 2019 roku z tytułu kredytów i obligacji Grupa zaciągnęła
łącznie 1,9 mld zł zobowiązań, spłacając jednocześnie 1,8 mld zł, w porównaniu do odpowiednio 2,1 mld zł i 1,5
mld zł w roku 2018.

AKTUALIZACJA NR 5
CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
str. 84, pkt. 13.1. HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE EMITENTA I GWARANTA dodano:

-

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem z
badania rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
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AKTUALIZACJA NR 6
CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
1/ str. 85, pkt. 13.2. SPRAWOZDANIA FINANSOWE dodano:
Dodatkowo Emitent zamieścił sprawozdanie finansowe za rok 2019 w Dokumencie Rejestracyjnym przez odniesienie.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2019 rok zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu
5 marca 2020 roku.
Skonsolidowany Raport roczny za 2019 rok dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:
https://pl.kruk.eu/media/article/file/ssfraportrocznygkkruk2019.pdf

AKTUALIZACJA NR 7
CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
str. 85, pkt. 13.3.1. OŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE, ŻE HISTORYCZNE DANE FINANSOWE ZOSTAŁY ZBADANE PRZEZ
BIEGŁEGO REWIDENTA dodano:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało zbadane przez biegłego rewidenta, a Sprawozdanie z
badania rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu
5 marca 2020 roku.
Sprawozdanie z badania rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok dostępne jest na stronie
internetowej Emitenta:
https://pl.kruk.eu/media/article/file/gkkruksa_sprawozdanie_z_badania_ssf_31122019_pl_final.pdf

Emitent oświadcza, że historyczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2019 rok włączone do niniejszego
Prospektu przez odniesienie zostało zbadane przez biegłego rewidenta.

AKTUALIZACJA NR 8
CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
str. 85, pkt. 13.3.3. INFORMACJA O DANYCH FINANSOWYCH W PROSPEKCIE NIE POCHODZĄCYCH ZE SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH EMITENTA ZBADANYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA dodano:
Historyczne informacje finansowe obejmujące skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK S.A.
za okresy sprawozdawcze zakończone 31 grudnia 2019 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej były przedmiotem badania przez Biegłego
Rewidenta.

AKTUALIZACJA NR 9
CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
str. 86, pkt. 13.4. DATA NAJNOWSZYCH DANYCH FINANSOWYCH dodano:
Ostatnie roczne informacje finansowe zbadane przez Biegłego Rewidenta dotyczą okresu sprawozdawczego
zakończonego 31.12.2019 roku i zostały przedstawione w niniejszym Prospekcie przez odesłanie.

AKTUALIZACJA NR 10
CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
str. 87, pkt. 13.7. ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ EMITENTA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE
OD DATY ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, ZA KTÓRY OPUBLIKOWANO ZBADANE
INFORMACJE FINANSOWE LUB ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE dodano:
Zarząd Emitenta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano
zbadane informacje finansowe, tj. 31.12.2019 roku nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w sytuacji finansowej i pozycji
handlowej Grupy.
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AKTUALIZACJA NR 11
CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
str. 100, pkt. 17. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU dodano:
8)

historyczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej wraz z Sprawozdaniem z badania rocznego

Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok,

Ponadto można zapoznać się z jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi spółek zależnych Emitenta za rok obrotowy
2019 wraz ze Sprawozdaniami z badania rocznych sprawozdań finansowych za 2019, w formie papierowej, w siedzibie
Spółki, we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8, w zwykłych godzinach pracy Spółki, tj. od godziny 8 do godziny 16.

AKTUALIZACJA NR 12
Str. 154, WYKAZ ODESŁAŃ ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE dodano:
9. Do historycznych danych finansowych Grupy Kapitałowej KRUK za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
roku, które zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem okresowym w dniu 5 marca 2020 roku
dostępnych na stronie internetowej Emitenta:
https://pl.kruk.eu/media/article/file/ssfraportrocznygkkruk2019.pdf

10. Do Sprawozdania z badania rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok przekazanego
do publicznej wiadomości raportem okresowym w dniu 5 marca 2020 roku dostępnego na stronie internetowej
Emitenta:
https://pl.kruk.eu/media/article/file/gkkruksa_sprawozdanie_z_badania_ssf_31122019_pl_final.pdf

Niniejszy Aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem terminów przyjmowania zapisów
na Obligacje oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji.
Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:
……………………………………………….
Piotr Krupa
Prezes Zarządu

……………………………………………….
Agnieszka Kułton
Członek Zarządu

……………………………………………….
Urszula Okarma
Członek Zarządu

……………………………………………….
Iwona Słomska
Członek Zarządu

……………………………………………….
Michał Zasępa
Członek Zarządu
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