Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego CDRL S.A.

ANEKS NR 3

do prospektu emisyjnego CDRL S.A.,
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 23 września 2014 r.
Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki CDRL S.A. został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej,
w związku z wykupem przez spółkę CDRL S.A. obligacji serii A.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Dokonuje się następujących uzupełnień w Prospekcie:
Zmiana nr 1
Wyjaśnienie:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 7 października 2014 roku, Emitent dokonał wykupu wszystkich obligacji serii A notowanych
w systemie Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym konieczna
jest aktualizacja treści opublikowanego Prospektu Emisyjnego.
Str. 43, pkt 5.1., Części III Prospektu;
str. 68, pkt 9.1., Części III Prospektu;
str. 74 pkt 10.1., Części III Prospektu;
str. 77, pkt 10.2., Części III Prospektu;
str. 80 pkt. 13.1., Części III Prospektu, dodaje się:
Emitent w dniu 7 października 2014 dokonał terminowego wykupu wszystkich 9.583 sztuk (dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt
trzy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oznaczonych kodem PLCDRL000019 i
notowanych w systemie Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Jednocześnie Emitent
wypłacił należne obligatariuszom odsetki za ostatni okres odsetkowy. Wykup obligacji nastąpił ze środków własnych Emitenta, na
które składają się zgromadzone środki pieniężne oraz bieżące wpływy z działalności operacyjnej. Tym samym wypełnione zostały
wszystkie zobowiązania Emitenta wynikające z emisji obligacji serii A.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego
Aneksu
Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości
po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych
złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w terminie dwóch dni
roboczych od dnia udostępnienia aneksu, tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 13 października 2014 r.

