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ANEKS NR 1
do Prospektu Emisyjnego spółki ZETKAMA S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 28 sierpnia 2009 r.
Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 08 września 2009 r.
Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zatwierdzonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2009r.
Numery strony i punkty dotyczą Prospektu emisyjnego spółki ZETKAMA S.A. zatwierdzonego przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2009 r.
Podstawą złożenia niniejszego aneksu jest:
1. Przekazanie do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2009 r. w formie raportu okresowego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r., poddanego przeglądowi przez biegłego
rewidenta, opublikowanego w raporcie okresowym PS 2009;
Numer strony i punkt dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28
sierpnia 2009r.
Uwzględniając powyższe zdarzenie dodano, zaktualizowano lub zmodyfikowano następujące informacje w
treści Prospektu Emisyjnego:
Aktualizacja nr 1:
Str. 15, pkt. 6 – Podsumowanie – Wybrane informacje finansowe,
Str. 33, pkt. 3 – Częśd Rejestracyjna – Wybrane informacje finansowe,
Str. 80, pkt. 9 - Częśd Rejestracyjna – Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta
Dodano następujące informacje:
W dniu 31 sierpnia 2009 r. Emitent opublikował poddane przeglądowi półroczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za I półrocze 2009 r. zawierające informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1
stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.
Przedmiotowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało udostępnione na stronie internetowej
Emitenta – www.zetkama.com.pl
Aktualizacja nr 2:
Str. 131, pkt. 20.1 - Częśd Rejestracyjna – Historyczne informacje finansowe
Dodano następujące informacje:
(…)
- poddane przeglądowi półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2009 – 30
czerwca 2009, opublikowane w raporcie okresowym PS 2009, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu
31 sierpnia 2009 roku. Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r.
został zamieszczony w powyższym raporcie półrocznym;
Aktualizacja nr 3:
Str. 139, pkt. 20.4.3 - Częśd Rejestracyjna – Wskazanie źródeł danych finansowych zamieszczonych w
Prospekcie Emisyjnym, które nie pochodzą ze sprawozdao finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego
rewidenta
Dodano następujące informacje:
(…)
Dane finansowe za I półrocze 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi za ten sam okres roku poprzedniego, na
które powołuje się Emitent w treści prospektu emisyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegały
przeglądowi przez biegłego rewidenta.
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Aktualizacja nr 4
Str. 139, pkt. 20.6 - Częśd Rejestracyjna – Śródroczne i inne informacje finansowe
Było:
Emitent włączył przez odniesienie następujące śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe:
- kwartalne niezbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2009 roku – 31 marca
2009 roku, opublikowane w raporcie okresowym QS 1/2009 w dniu 14 maja 2009 roku.
Powyższe śródroczne sprawozdanie finansowe – włączone do Prospektu przez odniesienie – dostępne jest na
stronie internetowej Emitenta - www.zektama.com.pl
Str.[139]
Jest:
Emitent włączył przez odniesienie następujące śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe:
- kwartalne niezbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2009 roku – 31 marca
2009 roku, opublikowane w raporcie okresowym QS 1/2009 w dniu 14 maja 2009 roku;
- półroczne poddane przeglądowi skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2009 r. – 30
czerwca 2009 r., opublikowane w raporcie okresowym PS 2009, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu
31 sierpnia 2009 r.
Powyższe śródroczne sprawozdania finansowe – włączone do Prospektu przez odniesienie – dostępne są na
stronie internetowej Emitenta - www.zektama.com.pl

Aktualizacja nr 5
Str. 223, pkt. 24 – Załącznik nr 3 - Wykaz odesłao obejmujący wskazanie informacji, których zamieszczenie w
Prospekcie Emisyjnym jest wymagane przepisami prawa oraz przedmiotowych dokumentów
Dodano następujące informacje:
(…)
- do poddanego przeglądowi półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia
2009 – 30 czerwca 2009, opublikowanego w raporcie okresowym PS 2009 w dniu 31 sierpnia 2009 r.;
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