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NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA 
TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII 

Warszawa, 22 marca 2011 roku 
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INFORMACJA O OSTATECZNIE USTALONEJ CENIE EMISYJNEJ AKCJI SERII C, 
CENIE SPRZEDAśY AKCJI SPRZEDAWANYCH, LICZBIE AKCJI OFEROWANYCH 
ORAZ LICZBIE AKCJI OFEROWANYCH ZAOFEROWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH 

TRANSZACH 

 
 

Terminy pisane wielką literą w niniejszej informacji mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez 
Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 10 marca 2011 roku decyzją nr L. dz. DEM/WE/410/20/9/11 („Prospekt”) 
w Rozdziale „Definicje", ze zmianami wynikającymi z Aneksu Nr 1 do Prospektu zatwierdzonego przez KNF w dniu 15 marca 
2011 roku oraz komunikatów aktualizujących Nr 1 i Nr 2 z dnia 14 marca 2011 roku. 

Na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej niniejszym podaje się do publicznej wiadomości informację 
o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej Akcji Serii C, cenie sprzedaŜy Akcji Sprzedawanych, liczbie Akcji Oferowanych oraz 
liczbie Akcji Oferowanych zaoferowanych w poszczególnych transzach.  

W dniu 22 marca 2011 r Spółka oraz Sprzedający, po konsultacji z Oferującym, ustalili co następuje: 

- ostateczna cena emisyjna Akcji Serii C oraz cena sprzedaŜy Akcji Sprzedawanych zaoferowanych w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi 18 zł za jedną Akcję Oferowaną, 

- ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 24.750.000, w tym 4.250.000 Akcji Serii C oraz 20.500.000 Akcji 
Sprzedawanych. 

- liczba Akcji Oferowanych zaoferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosi 21.037.500, w tym 
4.250.000 Akcji Serii C oraz 16.787.500 Akcji Sprzedawanych, zaś liczba Akcji Oferowanych zaoferowanych 
w Transzy Inwestorów Indywidualnych jest równa liczbie pozostałych Akcji Sprzedawanych i wynosi 3.712.500. 

 

 

ZastrzeŜenia prawne: 

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i w Ŝadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu 
papierów wartościowych spółki Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w ofercie publicznej akcji. Niniejszy dokument nie stanowi oferty 
sprzedaŜy papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. W szczególności 
nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Jedynym prawnie wiąŜącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”), który 
został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku 
podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W dniu 10 marca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego 
zatwierdziła Prospekt. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.open.pl) oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl). 

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo 
w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie moŜe podlegać ograniczeniom lub być 
zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie 
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Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium 
Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie 
o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest równieŜ dozwolona sprzedaŜ papierów 
wartościowych wskazanych w niniejszym dokumencie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed 
uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja 
niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. 

Niniejszy dokument jest skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się 
inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja 
Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (ze zmianami) („Rozporządzenie”) lub (iii) spółek o wysokiej 
wartości aktywów netto i innych osób, którym moŜe on zostać zgodnie z prawem przekazany na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby takie 
będą dalej zwane łącznie „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”)). Osoba nie będąca Wskazaną Osobą nie moŜe działać w oparciu o niniejszy 
dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Jakakolwiek inwestycja lub działalność inwestycyjna, o której mowa w niniejszym 
dokumencie, moŜe być i będzie prowadzona wyłącznie przez Wskazane Osoby. 

W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (łącznie z jakimikolwiek 
przepisami implementującymi w jakimkolwiek państwie członkowskim, „Dyrektywa Prospektowa”), niniejszy dokument jest skierowany i przeznaczony 
wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu przepisów Dyrektywy Prospektowej. 


