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Aneks nr 1 
zatwierdzony w dniu 21 maja 2013 roku 

 
do Prospektu emisyjnego TARCZYŃSKI S.A. 

zatwierdzonego dnia 17 maja 2013 r. 
 

przygotowanego w związku z ofertą publiczną 5.000.000 akcji zwykłych serii F 
o wartości nominalnej 1,00 zł oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym - rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 1.346.936 akcji serii B, 2.000.000 akcji serii 
C oraz do 5.000.000 akcji serii F oraz nie więcej niż 5.000.000 praw do akcji 

serii F  
 
 
Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o 
Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały 
zdefiniowane w Prospekcie. 
 
Niniejszy aneks do Prospektu został sporządzony w związku ze sporządzeniem przez 
Emitenta w dniu 20 maja 2013 roku skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za okres 3 miesięcy 2013 roku. 
 
W opinii Emitenta, w pierwszych 3 miesiącach 2013 roku nie zaistniały żadne, 
istotnie odbiegające od tendencji w zakresie sytuacji finansowej Grupy Emitenta i 
informacji w tym zakresie przedstawionych w Prospekcie, zmiany w sytuacji 
finansowej Grupy. W opinii Emitenta informacje finansowe zawarte w skróconym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy 2013 roku nie mają 
istotnego wpływu na ocenę Grupy Emitenta. 
 
W związku z powyższym w ocenie Emitenta wystarczającym jest uzupełnienie 
Prospektu o dane zawarte w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
za okres 3 miesięcy 2013 roku poprzez dodanie punktu nr 2 do Rozdziału XVII 
Dokumentu Rejestracyjnego: Historyczne Informacje Finansowe pod nazwą: 
„Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2013 roku”, nie jest natomiast zasadna aktualizacja części 
Prospektu opisującej sytuację finansową Grupy. 
 
Ponadto dokonano następujących aktualizacji: 
 
Jest: Dokument Rejestracyjny, Rozdział III, str. 15 
 

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale dane finansowe i operacyjne Grupy TARCZYŃSKI zostały 

przedstawione w oparciu o Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy za okresy sprawozdawcze 

kończące się 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r. i zostały sporządzone zgodnie 

z:  

(...) 

Zamieszczone w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy 

za okresy sprawo-zdawcze kończące się 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r. 

zostały sporządzone i przedstawione w formie, jaka zostanie przyjęta w skonsolidowanym sprawozdaniu 
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finansowym Grupy za rok 2013, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów 

prawnych mających zastosowanie do sprawozdania finansowego Grupy. 

(...) 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za okresy sprawozdawcze kończące się 31 grudnia 2010 

r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r. zostały zbadane przez Deloitte Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa. 

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych zasad rachunkowości znajdują się w Skonsolidowanych 

Sprawozdaniach Finansowych zamieszczonych w rozdziale „Historyczne informacje finansowe”. 

(...) 

 
Powinno być: Dokument Rejestracyjny, Rozdział III, str. 15 
 

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale dane finansowe i operacyjne Grupy TARCZYŃSKI zostały 

przedstawione w oparciu o Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy za okresy sprawozdawcze 

kończące się 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2012 r. Do Dokumentu Rejestracyjnego 

załączono również w rozdziale XVII śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane za okres kończący 

się 31 marca 2013 r. Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy oraz śródroczne skrócone 

sprawozdanie skonsolidowane za okres kończący się 31 marca 2013 r. zostały sporządzone zgodnie z:  

(...) 

Zamieszczone w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy 

za okresy sprawozdawcze kończące się 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r. , 31 grudnia 2012 r. oraz 

31 marca 2013 roku zostały sporządzone i przedstawione w formie, jaka zostanie przyjęta w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2013, z uwzględnieniem standardów i zasad 

rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do sprawozdania finansowego Grupy. 

(...) 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za okresy sprawozdawcze kończące się 31 grudnia 2010 

r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r. zostały zbadane przez Deloitte Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kw. 2013 r. nie zostało zbadane przez biegłego 

rewidenta. 

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych zasad rachunkowości znajdują się w Skonsolidowanych 

Sprawozdaniach Finansowych zamieszczonych w rozdziale „Historyczne informacje finansowe”.  

 (...) 

 
Jest: Dokument Podsumowujący, B.7 "Wybrane informacje finansowe", str. 4 
 

Zaprezentowane dane finansowe i operacyjne Grupy TARCZYŃSKI zostały przedstawione w oparciu o 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy za okresy sprawozdawcze kończące się 31 grudnia 2010 

r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r. i zostały sporządzone zgodnie z:  

(...) 

Zamieszczone w niniejszym Prospekcie skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za okresy sprawo-

zdawcze kończące się 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r. zostały sporządzone 

i przedstawione w formie, jaka zostanie przyjęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za 

rok 2013, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających 

zastosowanie do sprawozdania finansowego Grupy. 
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Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za okresy sprawozdawcze kończące się 31 grudnia 2010 

r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r. zostały zbadane przez Deloitte Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa. 

(...) 

 
Powinno być: Dokument Podsumowujący, B.7 "Wybrane informacje finansowe", 
str. 4 
 

Zaprezentowane dane finansowe i operacyjne Grupy TARCZYŃSKI zostały przedstawione w oparciu o 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy za okresy sprawozdawcze kończące się 31 grudnia 2010 

r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r. Do Dokumentu Rejestracyjnego załączono również 

śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane za okres kończący się 31 marca 2013 r. 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy oraz śródroczne skrócone sprawozdanie skonsolidowane 

za okres kończący się 31 marca 2013 r. zostały sporządzone zgodnie z:  

 (...) 

Zamieszczone w niniejszym Prospekcie skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za okresy sprawo-

zdawcze kończące się 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2012 r. oraz 31 marca 2013 r. 

zostały sporządzone i przedstawione w formie, jaka zostanie przyjęta w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Grupy za rok 2013, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów 

prawnych mających zastosowanie do sprawozdania finansowego Grupy. 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za okresy sprawozdawcze kończące się 31 grudnia 2010 

r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r. zostały zbadane przez Deloitte Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa.  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kw. 2013 r. nie zostało zbadane przez biegłego 

rewidenta. 

(...) 

 
Jest: Dokument Rejestracyjny, Rozdział XIV, pkt. 3, str. 159 
 

W Dokumencie Rejestracyjnym nie zostały zamieszczone śródroczne i inne informacje finansowe.  

 
Powinno być: Dokument Rejestracyjny, Rozdział XIV, pkt. 3, str. 159 
 

W Dokumencie Rejestracyjnym zostały zamieszczone informacje finansowe za I kw. 2013 roku wraz z 

danymi porównywalnymi za I kw. 2012 roku. 

 

Dodaje się w Dokumencie Rejestracyjnym w Rozdziale XIV, pkt. 5, str. 159do 
akapitu rozpoczynającego się od słów: „W okresie ważności Dokumentu 
Rejestracyjnego w siedzibie Emitenta udostępnione będą do wglądu:” jako 
drugi podpunkt następującą treść: 
 

 sprawozdanie za I kw. 2013 roku; 

 
Dodaje się w Dokumencie Rejestracyjnym w Rozdziale XVII punkt 2 pod nazwą 
"Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 
miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku" o następującej treści: 
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Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po publikacji niniejszego 
aneksu do Prospektu (art. 51a Ustawy o Ofercie) 
 
Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy po rozpoczęciu 
przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane zostanie udostępniony do publicznej 
wiadomości zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego aneks do Prospektu, 
osoba, która złożyła zapis na Akcje Oferowane przed opublikowaniem takiego 
aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od 
skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w 
jednym z POK biura maklerskiego przyjmującego zapisy w terminie dwóch dni 
roboczych od dnia opublikowania aneksu, tj. do dnia 23 maja 2013 roku. 
 


