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Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu 
bieżącego nr 15/2015 z dnia 22 maja 2015 r.  Wprowadzona poprawka jest następstwem 
uzyskania przez Emitenta informacji o omyłce zawartej w raporcie nr 15/2015.  
 
W akapicie 1, zdanie 1 było: 
 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Ghelamco Invest 
Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, o przeprowadzonej w dniu 22 maja 2015 roku niepublicznej 
emisji obligacji na okaziciela serii PE (ISIN PLGHLMC00198). 
 
W akapicie 1, zdanie 1 powinno być: 
 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Ghelamco Invest 
Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, o przeprowadzonej w dniu 22 maja 2015 roku emisji obligacji 
na okaziciela serii PE (ISIN PLGHLMC00198). Obligacje były przedmiotem oferty publicznej 
kierowanej wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca  
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
W wyniku otrzymanej informacji Zarząd Emitenta postanowił niezwłocznie raport 
skorygować. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. 
 
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, j.t.) w związku z § 6 
ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133, j.t.). 
 
 


