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KRUK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, UL. WOŁOWSKA 8, 51-116 WROCŁAW, ZAREJESTROWANA W 

REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000240829   

(,,SPÓŁKA”, ,,EMITENT”) 

 

SUPLEMENT NR 3 ZATWIERDZONY W DNIU 15 MARCA 2023 ROKU  
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO 

 
do Prospektu Podstawowego IX Programu Emisji Obligacji KRUK S.A.  

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia 2022 r. 
decyzją nr DSP-DSPZE.410.21.2022  

(,,PROSPEKT”) 

 

 

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 przez KRUK S.A. w dniu 9 marca 2023 r. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2022 (okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku) oraz Sprawozdania 
z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK. 
 

AKTUALIZACJA NR 1  

CZEŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 23 Prospektu) w pkt. 2. BIEGLI REWIDENCI dodaje się:  

Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej za rok 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zostało zbadane przez. PricewaterhouseCoopers Polska spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska - spółka wpisana na listę 
firm audytorskich pod  numerem 144. 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod  numerem 
144,  jest  Agnieszka Accordi (Kluczowy Biegły Rewident, Numer ewidencyjny: 11665). 

AKTUALIZACJA NR 2  

W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 43 Prospektu) w pkt. 10.1. SPRAWOZDANIA 
FINANSOWE dodaje się: 

Dodatkowo Emitent zamieścił sprawozdanie finansowe za rok 2022 w Dokumencie Rejestracyjnym przez 
odniesienie.  

Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 
roku zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 9 marca 2023 roku.  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 
2022 rok dostępne jest na stronie internetowej Emitenta:  

w formacie html (podpisane): 

https://pl.kruk.eu/media/article/file/___esef_ssf_grupakruk-2022-12-31.zip 

 lub w formacie pdf (bez podpisu): 

https://pl.kruk.eu/media/article/file/grupakruk_ssf_2022_raportroczny_pl.pdf 

https://pl.kruk.eu/media/article/file/___esef_ssf_grupakruk-2022-12-31.zip
https://pl.kruk.eu/media/article/file/grupakruk_ssf_2022_raportroczny_pl.pdf
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Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A z Działalności Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2022 rok dostępne 
jest pod adresem internetowym:  

w formacie html (podpisane): 

https://pl.kruk.eu/media/article/file/szdgrupakruk2022.zip 

lub w formacie pdf (bez podpisu): 

https://pl.kruk.eu/media/article/file/___szdgrupakruk2022__.pdf 

 

AKTUALIZACJA NR 3  

W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 45 Prospektu) w pkt. 10.1.1. WYBRANE 
HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE  

dodaje się podpunkt 10.1.1.3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 
2022 R. 

 

dane w tys. PLN 01.01.2022- 
31.12.2022 

01.01.2021- 
31.12.2021 

Przychody* 2 145 790 1 742 683 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej  1 042 841 859 616 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  863 710 773 956 
Zysk (strata) netto  805 018 694 903 
Zakup pakietów 2 311 072 1 738 002 
Wpłaty od osób zadłużonych 2 627 343 2 215 806 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  -567 772 -288 797 
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -32 271 -13 612 
Środki pieniężne netto z działalności finansowej  603 039 356 021 
Zmiana stanu środków pieniężnych netto  2 996 53 612 
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk)  19 136 18 966 
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na akcję (w PLN) 42,07 36,63 
    
Aktywa razem  7 681 082 5 909 400 
Zobowiązania długoterminowe  3 729 520 2 467 139 
Zobowiązania krótkoterminowe  698 265 842 034 
Kapitał własny  3 253 297 2 600 227 
Kapitał zakładowy  19 319 19 013 
   
Alternatywne pomiary wyników (APM)   
Rentowność operacyjna 49% 49% 
Rentowność zysku netto 38% 40% 
Dług odsetkowy netto 3 743 634 2 669 856 
EBITDA gotówkowa 1 808 696 1 548 150 
Dług odsetkowy netto do kapitałów własnych  1,2x 1,0x 
Dług odsetkowy netto do 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej 2,1x 1,7x 

 
*Przychody z działalności operacyjnej uwzględniające wynik na oczekiwanych stratach kredytowych, wycenie do wartości godziwej oraz inne 
przychody/koszty z nabytych portfeli wierzytelności 
 
Źródło: Emitent 

https://pl.kruk.eu/media/article/file/szdgrupakruk2022.zip
https://pl.kruk.eu/media/article/file/___szdgrupakruk2022__.pdf
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AKTUALIZACJA NR 4 

W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 50 Prospektu) w pkt. 10.1.2. KOMENTARZ DO 
WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KRUK dodaje się: 

 

Rok 2022  

Zysk netto 

Zysk netto Grupy KRUK w 2022 wyniósł 805 mln zł osiągając rekordową w historii działalności Grupy 
wysokość. W porównaniu do 2021 zysk netto Grupy wzrósł o 110 mln zł, tj. o 16%. Głównym czynnikiem 
wpływającym na wzrost wyniku netto był wzrost przychodów, głównie w segmencie portfeli nabytych (+337 
mln zł, tj. +21% r/r) oraz w segmencie pozostałej działalności (+61 mln zł, tj. 61% r/r). Przychody w 2022 wzrosły 
łącznie o 403 mln zł, czyli 23% więcej rok do roku. Koszty bezpośrednie, pośrednie i ogólne wzrosły o 217 mln 
zł tj. o 26% natomiast koszty finansowe netto wzrosły o 93 mln zł tj. o 109%. 

EBITDA gotówkowa Grupy KRUK w 2022 roku wyniosła 1 809 mln zł, tj. 17% więcej r/r. Wzrost EBITDA 
gotówkowej wynika ze wzrostu spłat z portfeli nabytych, które rok do roku wzrosły o 19% (412 mln zł)  

Przychody i aktualizacje prognozy wpływów 

W 2022 Grupa KRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży w łącznej wysokości 2 146 mln zł, tj. o 23% (+403 mln 
zł) wyższe niż w 2021. Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w 2022 roku 1 913 mln zł, co stanowi 
wzrost o 21% (+337 mln zł) w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost przychodów r/r w tym segmencie 
wpłynęły wyższe przychody odsetkowe na portfelach nabytych (+177 mln zł r/r), pozytywna aktualizacja 
prognozy wpływów (+114 mln zł r/r) oraz wyższe niż planowane spłaty z portfeli (pozytywne odchylenie wpłat 
rzeczywistych od planowanych1) (+26 mln zł r/r). 

W przypadku portfeli niezabezpieczonych, w 2022 roku odchylenie wpłat rzeczywistych od planowanych było 
dodatnie i wyniosło 295 mln zł (+3 mln zł r/r), co było jedną z przesłanek do aktualizacji prognozy wpływów w 
wysokości 441 mln zł (+129 mln zł r/r). Dla portfeli zabezpieczonych odchylenie wpłat rzeczywistych od 
planowanych było również dodatnie i wyniosło 49 mln zł (+23 mln zł r/r), natomiast aktualizacja prognozy 
wpływów wyniosła ujemne 57 mln zł (- 15 mln zł r/r), na co przede wszystkim złożyła się ujemna aktualizacja 
portfeli zabezpieczonych w Hiszpanii. 

W segmencie pozostałej działalności Grupa KRUK odnotowała w 2022 roku przychody w wysokości 162 mln 
zł (wzrost względem poprzedniego roku o 61 mln zł czyli 61%), w tym głównie wzrosły przychody w Wonga 
(wzrost względem poprzedniego roku o 57 mln zł czyli 78%). 

Koszty działalności 

Koszty Grupy KRUK - bezpośrednie, pośrednie i ogólne (nie uwzględniając amortyzacji) wyniosły 1 052 mln zł 
i w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 217 mln zł tj. o 26%. Wzrost kosztów r/r wynika głównie ze 
wzrostu kosztów pracowniczych i wynagrodzeń (więcej o 79 mln zł, czyli o 20%) w związku z podwyżkami oraz 
wzrostem zatrudnienia FTE o 7% r/r, kosztów opłat sądowych i komorniczych (więcej o 57 mln zł, czyli 25%), 
kosztów procesów operacyjnych (więcej o 28 mln zł, czyli 46%). 

Nowe inwestycje w portfele wierzytelności  

W segmencie zakupów pakietów wierzytelności na własny rachunek Grupa KRUK dokonała w 2022 roku 
inwestycji w kwocie 2 311 mln zł, czyli o 33% (+573 mln zł) więcej niż w roku poprzednim i jednocześnie 
najwięcej w  swojej historii . Grupa KRUK nabyła w 2022 roku portfele wierzytelności o łącznym nominale 
blisko 13,7 mld zł (tj. 42% więcej r/r) – najwięcej w swojej niemal 25-letniej historii. Grupa KRUK nabywała 
wierzytelności przez cały 2022 rok, a inwestycje Grupy KRUK w każdym kwartale 2022 były wyższe niż w 
analogicznych okresach 2021 roku. Największe inwestycje (42% rocznych nakładów) miały miejsce w 4 
kwartale roku i były o 19% wyższe od rekordowych dotychczas inwestycji z IV kwartału 2021 roku. 
Oprócz sfinalizowanych przez Grupę KRUK zakupów wierzytelności w 2022 roku, podpisano również 
długoterminowe umowy typu forward-flow, na mocy których Grupa KRUK może kontynuować nabywanie 
portfeli od pierwotnych wierzycieli również w kolejnych kwartałach, w tym w niektórych przypadkach w 2023 
i 2024 roku. 
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Największe inwestycje w nowe portfele wierzytelności w Grupie KRUK miały miejsce w Hiszpanii , tj. 799 mln 
zł oraz we Włoszech 585 mln zł. 
Większość, bo aż 92% inwestycji zrealizowanych w 2022 roku dotyczyło wierzytelności niezabezpieczonych 
(2,1 mld zł), w porównaniu do 89% inwestycji zrealizowanych w roku 2021 (1,5 mld zł). Pod względem 
geograficznym, 80% dokonanych nakładów dotyczyło pakietów z rynków zagranicznych – głównie rynku 
hiszpańskiego i włoskiego. 

Spłaty z portfeli wierzytelności  

Roczna wartość wpłat na portfelach nabytych była największa w historii działalności Grupy KRUK i wyniosła                      
2 627 mln zł, co oznacza wzrost o 19% (+412 mln zł) w stosunku do roku poprzedniego. Ponad połowa wpłat 
z 2022 roku pochodzi z rynków zagranicznych obsługiwanych przez Grupę KRUK, w tym 23% z rynku 
rumuńskiego (spadek udziału w ogóle spłat o 3 p.p w. porównaniu do roku poprzedniego), 17% z rynku 
włoskiego (wzrost udziału w ogóle spłat o 3 p.p. w porównaniu do roku poprzedniego), 9% z rynku 
hiszpańskiego (wzrost udziału w ogóle spłat o 2 p.p. w porównaniu do roku poprzedniego) oraz 4% z 
pozostałych rynków zagranicznych. Spłaty na rynku polskim stanowią 47% wszystkich spłat w Grupie KRUK i 
w zestawieniu z rokiem 2021 zanotowały nieznaczny spadek udziałów (-2 p.p.). 87% wszystkich spłat ( 2,3 mld 
zł) stanowiły spłaty z portfeli niezabezpieczonych, rok wcześniej 88%, tj. 1,9 mld zł. 
Na każdym z rynków operacyjnej aktywności Grupy KRUK spłaty w 2022 roku były wyższe od spłat z 2021 
roku. W 2022 roku Grupa KRUK, kolejny rok z rzędu, zanotowała znaczący wzrost spłat na rynku hiszpańskim, 
które poprawiły się względem 2021 roku o 42%, oraz na rynku włoskim, gdzie wpłaty wzrosły względem 2021 
roku o 46%. 
W samym 4 kwartale 2022 spłaty wyniosły 700 mln zł i był to najlepszy kwartalny wynik w historii spłat Grupy 
KRUK. 

Bilans 

• wzrost o 1 772 mln zł wartości sumy bilansowej Grupy KRUK z poziomu 5 909 mln zł na koniec 2021 roku 
do 7 681 mln zł na koniec 2022 roku, 

• dług odsetkowy netto (APM) Grupy KRUK na koniec 2022 roku wyniósł 3 744 mln zł w porównaniu 2 670 
mln zł na koniec 2021 roku (wzrost o 1 074 mln zł r/r). 

Przepływy pieniężne 

• przepływy pieniężne Grupy KRUK z działalność operacyjnej w 2022 r. wyniosły (-568 mln zł) w 
porównaniu do również ujemnych przepływów na poziomie (-289 mln zł) w roku 2021. Główny wpływ na 
ich ujemną wartość miały wydatki na inwestycje w nowe portfele w 2022 roku w porównaniu do 2021 
roku (wzrost wydatków o 133% r/r), 

• przepływy pieniężne Grupy KRUK z działalność inwestycyjnej w 2022 r. były ujemne (-32 mln zł)  podobnie 
jak w 2021 roku (-14 mln zł).  

• przepływy pieniężne Grupy KRUK z działalność finansowej w 2022 r. wyniosły 603 mln zł w porównaniu 
do przepływów na poziomie 356 mln zł w roku 2021. Z uwagi na wyższe inwestycje w pakiety 
wierzytelności w 2022 r. (nakłady w wysokości 2 311 mln zł w porównaniu do 1 738  mln zł rok wcześniej), 
ujmowane w przepływach z działalności operacyjnej, Grupa miała większe zapotrzebowanie na 
finansowanie zewnętrzne w porównaniu do roku 2021. Skutkowało to dodatnim saldem przepływów 
pieniężnych z działalności finansowej w opisywanym okresie. W 2022 roku z tytułu kredytów i obligacji 
Grupa zaciągnęła łącznie 2,9 mld zł zobowiązań, spłacając jednocześnie 1,8 mld zł, w porównaniu do 
odpowiednio 2,4 mld zł oraz 1,8 mld zł w roku 2021. 
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AKTUALIZACJA NR 5 

W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 52 Prospektu) w pkt. 10.1.3. LUKA PŁYNNOŚCI I 
STRUKTURA ZADŁUŻENIA EMITENTA 

dodaje się: 

Na koniec grudnia 2022 r. Grupa Emitenta posiadała łączne zobowiązania na kwotę 4,4 mld zł, z czego najwięcej 
stanowiły zobowiązania z tytułu emisji obligacji (1,4 mld zł wg wartości nominalnej, czyli 31%  sumy zobowiązań) 
oraz zobowiązania z tytułu kredytów i leasingów (2,6 mld zł, czyli 58% sumy zobowiązań). Kredyty bankowe 
obejmują m.in. umowy o kredyt rewolwingowy bez ustalonego z góry harmonogramu spłaty. Na koniec grudnia 
2022 r. Grupa KRUK posiadała dostęp do linii kredytowych o łącznej wartości do 2,9 mld zł. 
 
Poniżej została przedstawiona tabela, która przedstawia najważniejsze aktywa i zobowiązania Emitenta według 
okresów wymagalności. 
 

Tabela. Zestawienie aktywów i zobowiązań finansowych Grupy Emitenta w podziale na okresy wymagalności 

Okres  

Stan gotówki1 

na dzień 
31.12.2022 

 

Szacowane przyszłe 
wpływy pieniężne z 

nabytych portfeli 
wierzytelności (ERC)2  
na dzień 31.12.2022 

Zobowiązania z 
tytułu 

wyemitowanych 
obligacji 4 
na dzień 

31.12.2022 

Zobowiązania z 
tytułu kredytów, 

pożyczek i 
leasingu na dzień3 

31.12.2022 

Potencjalne 
zobowiązania z 

programów emisji 
obligacji 

(ang. Estimated 
Remaining Collections) wartość nominalna wartość bilansowa 

 

w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł 

Na dzień 31.12.2022 202 160 13 764 663 1 385 000 2 563 779 
 

01.01.2023-31.12.2023  2 181 714 65 000   

01.01.2024-31.12.2024  1 979 975 102 500   

01.01.2025-31.12.2025  1 745 420 242 500   

01.01.2026-31.12.2026  1 453 870 257 500   

01.01.2027-31.12.2027  1 172 660 577 500   

Od 01.01.2028  5 231 024 140 000   

I Program 
Bezprospektowych Emisji 

Obligacji (dodatkowe, 
hipotetyczne 
zadłużenie)5 

  

 

 

600 000 

IX Program Emisji 
Obligacji (dodatkowe 

hipotetyczne zadłużenie)6 
  

 

 

615 000 

Razem 202 160 13 764 663 1 555 000 2 563 779 1 215 000 

1 gotówka (środki pieniężne i ich ekwiwalenty) na dzień 31.12.2022 r. stanowiła 3% sumy bilansowej, 

2 portfele wierzytelności nabyte na własny rachunek stanowią 88% 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 31.12.2022 r. to 2,9 mld zł, a ich wykorzystana część zawiera się w wartości zobowiązań z tytułu kredytów bankowych, pożyczek  i leasingu w tabeli, 
wg stanu na dzień 31.12.2022 r.  

4  harmonogram zobowiązań do spłaty z tyt. obligacji w poszczególnych okresach uwzględnia obligacje wg stanu na 31.12.2022 r. a także obligacje serii AL3 
(120 mln zł)  wyemitowane w 01/2023 oraz AM3 (50 mln zł) wyemitowane w 02/2023, 
5 Limit I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji od dnia jego ustanowienia (21.07.2020 r.) do dnia 12.09.2022 r. wynosił 700 mln zł. W dniu                                
12.09.2022 r. Emitent podjął uchwałę o podwyższeniu kwoty przedmiotowego programu o 700 ml zł, tj. do kwoty 1 400 mln zł. Do dnia zatwierdzenia 
Suplementu, Emitent w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji, wyemitował trzy serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 800  mln zł,  z 
czego 680 mln zł  do dnia  31.12.2022 r. , a pozostałe 120 mln zł - w styczniu 2023 r.  

6 do dnia zatwierdzenia Suplementu, w ramach IX Program Emisji Obligacji Emitent  o limicie 700 mln zł, KRUK S.A. wyemitował 85 mln zł, z czego z czego 
35 mln zł  w IV kwartale 2022 r., a 50 mln w lutym 2023 r. 

Źródło: Emitent 
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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 powyższej Tabeli (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. 
 

AKTUALIZACJA NR 6 

W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 52 Prospektu) w pkt. 10.2.1. SPRAWOZDANIE Z 
BADANIA dodaje się: 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok 2022 zostało zbadane przez 
biegłego rewidenta, a Sprawozdanie z badania zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 9 marca 
2023 roku. 
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za 
2022 rok dostępne jest na stronie internetowej Emitenta: 

w formacie html: 

https://pl.kruk.eu/media/article/file/09032023sprawozdaniezbadaniakruksassfye2022.zip 

Emitent oświadcza, że historyczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 włączone do 
Prospektu przez odniesienie zostało zbadane przez biegłego rewidenta. 
Sprawozdanie z badania przygotowane zostało zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu  
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów  
(„KSB”) oraz stosownie do postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach  
audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”) a także Rozporządzenia UE nr  
537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań  
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE”). 
 

AKTUALIZACJA NR 7 

W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 53 Prospektu) w pkt. 10.4. ZNACZĄCE ZMIANY W 
SYTUACJI FINANSOWAEJ LUB HANDLOWEJ EMITENTA dodaje się: 

Zarząd Emitenta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który 
opublikowano roczne informacje finansowe, tj. 31.12.2022 r. do dnia zatwierdzenia niniejszego Suplementu nie 
wystąpiły istotne zmiany w sytuacji finansowej i pozycji handlowej Emitenta. 

 

AKTUALIZACJA NR 8  

W CZĘŚCI III - DOKUMENT REJESTRACYJNY (strona 63 Prospektu) w pkt. 13. DOKUMENTY 
UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU dodaje się: 

 
4) historyczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego 

rewidenta z badania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, 
 
Ponadto można zapoznać z jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi spółek zależnych Emitenta za rok 
obrotowy 2022 wraz ze Sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z ich badania, w formie papierowej, 
w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8, w zwykłych godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 8 do 
godz. 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://pl.kruk.eu/media/article/file/09032023sprawozdaniezbadaniakruksassfye2022.zip
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AKTUALIZACJA NR 9 

W WYKAZIE ODESŁAŃ ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE (strona 131 Prospektu) dodaje się: 
 
11. Do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 

31 grudnia 2022 roku, które zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 9 marca 2023 roku, 
dostępnego na stronie internetowej Emitenta: 

w formacie html (podpisane): 

https://pl.kruk.eu/media/article/file/___esef_ssf_grupakruk-2022-12-31.zip 

lub w formacie pdf (bez podpisu): 

https://pl.kruk.eu/media/article/file/grupakruk_ssf_2022_raportroczny_pl.pdf 

 

12. Do Sprawozdania Zarządu KRUK S.A z Działalności Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2022 rok, które 
zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 9 marca 2022 roku, dostępnego na stronie internetowej 
Emitenta: 

w formacie html (podpisane): 

https://pl.kruk.eu/media/article/file/szdgrupakruk2022.zip 

lub w formacie pdf (bez podpisu): 

https://pl.kruk.eu/media/article/file/___szdgrupakruk2022__.pdf 

 

13. Do sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok, które zostało 
przekazane do publicznej wiadomości w dniu 9 marca 2022 roku, dostępnego na stronie internetowej 
Emitenta:  

w formacie html: 

https://pl.kruk.eu/media/article/file/09032023sprawozdaniezbadaniakruksassfye2022.zip 

 

 

 

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

https://pl.kruk.eu/media/article/file/___esef_ssf_grupakruk-2022-12-31.zip
https://pl.kruk.eu/media/article/file/grupakruk_ssf_2022_raportroczny_pl.pdf
https://pl.kruk.eu/media/article/file/szdgrupakruk2022.zip
https://pl.kruk.eu/media/article/file/___szdgrupakruk2022__.pdf
https://pl.kruk.eu/media/article/file/09032023sprawozdaniezbadaniakruksassfye2022.zip

