
Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego PKO Bank Polski S.A.

POWSZECHNA KASA OSZCZÊDNOŒCI BANK POLSKI S.A.

ANEKS NR 1

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 WRZEŒNIA 2009

DECYZJ¥ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/93/21/09

(„PROSPEKT”)

Terminy pisane wielk¹ liter¹ w niniejszym Aneksie zosta³y zdefiniowane w Prospekcie, w Rozdziale „Skróty i Definicje”.

W zwi¹zku z wydaniem przez Komisjê Nadzoru Finansowego w dniu 28 wrzeœnia 2009 r. decyzji zezwalaj¹cej na dokonanie w Statucie zmiany

polegaj¹cej na dodaniu § 34a zmienia siê nastêpuj¹ce czêœci Prospektu:

1. w rozdziale „Czynniki ryzyka – Ryzyka dotycz¹ce dzia³alnoœci Grupy”, na str. 21

w czynniku ryzyka „Bank mo¿e nie wyp³acaæ dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy” w ostatnim akapicie zdanie o treœci:

„Na Dzieñ Zatwierdzenia Prospektu KNF nie wyda³a zezwolenia na odpowiedni¹ zmianê Statutu wymaganego przez Prawo Bankowe.

Oprócz uzyskania zezwolenia KNF na wspomnian¹ zmianê Statutu, do wyp³aty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec danego

roku obrotowego niezbêdne bêdzie tak¿e dokonanie przez organy Banku szeregu czynnoœci faktycznych i prawnych oraz uzyskania szeregu

zezwoleñ i rejestracji (zob. „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy”).”

zastêpuje siê zdaniem o nastêpuj¹cej treœci:

„W dniu 28 wrzeœnia 2009 r. KNF wyda³a decyzjê zezwalaj¹c¹ na dokonanie odpowiedniej zmiany Statutu. Do wyp³aty zaliczki na poczet

przewidywanej dywidendy na koniec danego roku obrotowego niezbêdne bêdzie dokonanie przez organy Banku szeregu czynnoœci

faktycznych i prawnych oraz uzyskania szeregu zezwoleñ i rejestracji (zob. „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy”).”

2. w rozdziale „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy – Polityka w zakresie wyp³aty dywidendy”, na str. 40

zdanie o treœci:

„Na Dzieñ Zatwierdzenia KNF nie wyda³a zezwolenia wymaganego przez Prawo Bankowe na zmianê Statutu w tym zakresie.”

zastêpuje siê zdaniem o nastêpuj¹cej treœci:

„W dniu 28 wrzeœnia 2009 r. KNF wyda³a decyzjê zezwalaj¹c¹ na dokonanie odpowiedniej zmiany Statutu.”

3. w rozdziale „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy – Polityka w zakresie wyp³aty dywidendy”, na str. 40

akapit o treœci:

„Wyp³ata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2009 w wysokoœci stanowi¹cej po³owê zysku osi¹gniêtego przez Bank

w 2009 r., bêdzie wymaga³a w szczególnoœci: (i) uzyskania zezwolenia KNF na zmianê Statutu w zakresie upowa¿nienia Zarz¹du do wyp³aty

akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, (ii) rejestracji w KRS odpowiednich zmian Statutu,

(iii) osi¹gniêcia przez Bank w okresie œródrocznym roku obrotowego 2009 (od koñca roku obrotowego 2008) odpowiedniego poziomu zysku

umo¿liwiaj¹cego wyp³atê zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2009, (v) uzyskania zgody Rady

Nadzorczej na wyp³atê zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2009, (vi) dokonania szeregu innych

czynnoœci formalnych i faktycznych, w tym w szczególnoœci zbadania przez bieg³ego rewidenta miêdzyokresowego sprawozdania

finansowego Banku stosownie do treœci art. 349 § 2 Kodeksu Spó³ek Handlowych oraz dokonania odpowiednich og³oszeñ w Monitorze

S¹dowym i Gospodarczym oraz (vii) konsultacji w sprawie lub uzyskania zgody KNF na wyp³atê zaliczki na poczet dywidendy.”
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zastêpuje siê akapitem o nastêpuj¹cej treœci:

„Wyp³ata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2009 w wysokoœci stanowi¹cej po³owê zysku osi¹gniêtego przez Bank

w 2009 r., bêdzie wymaga³a w szczególnoœci: (i) rejestracji w KRS odpowiednich zmian Statutu, (ii) osi¹gniêcia przez Bank w okresie

œródrocznym roku obrotowego 2009 (od koñca roku obrotowego 2008) odpowiedniego poziomu zysku umo¿liwiaj¹cego wyp³atê zaliczki

na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2009, (iii) uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wyp³atê zaliczki na poczet

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2009, (iv) dokonania szeregu innych czynnoœci formalnych i faktycznych,

w tym w szczególnoœci zbadania przez bieg³ego rewidenta miêdzyokresowego sprawozdania finansowego Banku stosownie do treœci art. 349

§ 2 Kodeksu Spó³ek Handlowych oraz dokonania odpowiednich og³oszeñ w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym oraz (v) konsultacji

w sprawie lub uzyskania zgody KNF na wyp³atê zaliczki na poczet dywidendy.”

4. w rozdziale „Prawa i obowi¹zki zwi¹zane z Akcjami oraz Walne Zgromadzenie – Prawa i obowi¹zki zwi¹zane z Akcjami – Dywidenda

– Prawo do dywidendy”, na str. 212

zdanie o treœci:

„Powy¿sza zmiana Statutu wejdzie w ¿ycie po uzyskaniu zezwolenia KNF i po rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiêbiorców KRS.”

zastêpuje siê zdaniem o nastêpuj¹cej treœci:

„Powy¿sza zmiana Statutu wejdzie w ¿ycie po rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiêbiorców KRS.”

W imieniu Powszechnej Kasy Oszczêdnoœci Banku Polskiego S.A.:

________________________________

Wojciech Papierak

Pe³ni¹cy obowi¹zki Prezesa Zarz¹du

Wiceprezes Zarz¹du

________________________________

Krzysztof Dresler

Wiceprezes Zarz¹du

W imieniu Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie:

________________________________

Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk

Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy

________________________________

Krzysztof Kasiñski

Zastêpca Dyrektora
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