KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 18 MARCA 2020 ROKU
DO OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII AJ2
EMITOWANYCH W RAMACH VI PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI
UDOSTĘPNIONYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
W DNIU 12 MARCA 2020 ROKU

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie nadane im w
Prospekcie Emisyjnym Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu
5 lipca 2019 roku.
Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku z odstąpieniem przez Emitenta od
przeprowadzenia oferty Obligacji serii AJ2.
Na podstawie postanowień pkt 5.1.4. Części IV Prospektu Emisyjnego Podstawowego, Emitent w dniu
18 marca 2020 roku, w uzgodnieniu z Oferującym, podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia
oferty Obligacji serii AJ2.
Powodem odstąpienia od przeprowadzenia oferty Obligacji serii AJ2 jest kryzysowa sytuacja w Polsce
związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i rosnąca z każdym kolejnym dniem skala
zachorowań na COVID-19.
Planowana Emisja w kwocie 30 mln zł miała być dywersyfikacją źródeł finansowania nowych inwestycji
w portfele, które to z uwagi na rozwijającą się sytuacje pandemii koronawirusa, Grupa KRUK
zdecydowała się ograniczyć. Emitent jest w stabilnej sytuacji finansowej i nie ma konieczności
pozyskania nowego finansowania w obecnym czasie.
Wytyczne odnośnie organizacji pracy instytucji, w tym biur maklerskich, rekomendowane przez
Główny Inspektorat Sanitarny oraz inne instytucje w Polsce, zmierzające do zwiększenia
bezpieczeństwa pracowników oraz klientów, mogą przełożyć się na utrudnienia w możliwości
uczestniczenia zainteresowanego inwestora w ofercie obligacji. Ta przesłanka i wysokie poczucie
odpowiedzialności społecznej Emitenta, są dodatkowym argumentem dla podjętej decyzji.
Jednocześnie Emitent nie wyklucza rozważenia możliwości decyzji o nowej emisji obligacji w ramach
Programu Emisji Obligacji, w sytuacji ustąpienia pandemii,

Niniejszy Komunikat Aktualizujący jest udostępniany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem terminów
przyjmowania zapisów na Obligacje oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji.
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