IDEA BANK S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026052)

ANEKS NR 2
do prospektu emisyjnego akcji
spółki IDEA BANK S.A.
zatwierdzonego w dniu 13 marca 2015 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr L. dz. DPI/WE/410/7/14/15
(„Prospekt”)
Niniejszy Aneks nr 2 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o
Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w
Prospekcie.
Informacja o zmianie struktury Oferty
W dniu 1 kwietnia 2015 roku Zarząd Emitenta, Akcjonariusze Sprzedający i Globalni Koordynatorzy
podjęli decyzję, że w ramach Oferty nie będą sprzedawane Akcje Sprzedawane i Oferta będzie
obejmowała wyłącznie Akcje Serii M.
Informacja o zamiarze udziału Getin Holding S.A. w Ofercie
W dniu 1 kwietnia 2015 roku Zarząd Emitenta powziął informację, że Getin Holding S.A. podjął
decyzję, iż będzie uczestniczyć w Ofercie poprzez objęcie Nowych Akcji.
W związku z powyższym w Prospekcie wprowadzono następujące zmiany:
W rozdziale „Główni akcjonariusze i Akcjonariusze Sprzedający – Udział znacznych akcjonariuszy w
Ofercie” zmianie ulega cała treść w/w podrozdziału:
Było: ”Znaczni akcjonariusze nie mają zamiaru nabywać Akcji Oferowanych.”
Jest: „Dr Leszek Czarnecki, pośrednio, poprzez Getin Holding S.A. oraz Getin Holding S.A.,
bezpośrednio, zamierza uczestniczyć w Ofercie poprzez objęcie ponad 5% Nowych Akcji.”
Informacja o podjęciu zobowiązań ograniczających zbywalność akcji typu lock up
Zgodnie z postanowieniami Prospektu (rozdział „Plasowanie Akcji Oferowanych, stabilizacja i
umowne ograniczenia zbywalności akcji – Umowne ograniczenia zbywalności akcji – Getin Holding
S.A. (…)”) Getin Holding S.A. zobowiązał się względem Globalnych Koordynatorów, że w okresie od
dnia zawarcia Umowy o Plasowanie Oferty do upływu 180 dni od daty pierwszego notowania akcji
Banku lub Praw do Akcji na GPW, nie będzie, bez pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów,
nabywać lub publicznie ogłaszać zamiar nabywania Akcji lub Praw do Akcji.
W dniu 1 kwietnia 2015 r. Globalni Koordynatorzy wyrazili zgodę na objęcie przez Getin
Holding S.A. Nowych Akcji.
Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do
publicznej wiadomości niniejszego Aneksu
Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy aneks do Prospektu jest
udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed
udostepnieniem takiego aneksu do publicznej wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych
złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie
na piśmie złożone w dowolnym POK-u firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane,
w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania aneksu do Prospektu, tj. – w przypadku
niniejszego Aneksu – do dnia 7 kwietnia 2015 r. włącznie.

