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Treść raportu: 
 
RB 54/2017 
 
Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka ”) informuje, że w dniu 13 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru 
Finansowego zatwierdziła Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki („Aneks nr 1 ”) 
sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 42.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K 
o wartości nominalnej 2 PLN każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy („Akcje  Nowej Emisji ”) oraz ubieganiem się o 
dopuszczenie i wprowadzenie 84.931.998 jednostkowych praw poboru, do 42.500.000 praw 
do akcji serii K oraz do 42.500.000 Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku podstawowym 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
 
Aneks nr 1 został sporządzony w związku z powzięciem przez Spółkę w dniu 9 listopada 
2017 r. informacji o złożeniu przez pana Dariusza Sarnowskiego – Wiceprzewodniczącego 
Rady Nadzorczej - rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. 
 
Aneks nr 1 został również sporządzony w związku z powzięciem przez Spółkę w dniu 9 
listopada 2017 r. informacji o zawarciu przez Multaros Trading Company Limited i PBG S.A., 
transakcji sprzedaży jednostkowych praw poboru akcji serii K. 
 
Aneks nr 1 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób w jaki został 
udostępniony prospekt emisyjny Spółki, tj. w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Spółki (www.rafako.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie 
internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom 
Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz na stronie 
internetowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. (www.trigon.pl). 
 
Zastrze żenie prawne: 
 
Niniejszy materiał, ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, 
bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, 
Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji 
zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez 
prawo. 
 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek 
papierów wartościowych RAFAKO S.A. („Spółka ”). Prospekt emisyjny, który został 
sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta ”) 



(„Prospekt ”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze 
wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu 
jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej 
akcji w Polsce. Prospekt zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej 
Spółki (www.rafako.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie 
internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom 
Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz na stronie 
internetowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. (www.trigon.pl).. 
 
Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię 
inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 
rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE. 
 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia 
papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery 
wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną 
zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z 
późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Warto ściowych ”) i nie mogą być oferowane 
ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane 
zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do 
nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach 
Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w 
Stanach Zjednoczonych. 
 
Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź 
zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.  
 
 
Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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