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Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Płocku i adresem przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock,

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000028860)

1 000 000 000 PLN
Publiczny Program Emisji Obligacji

Niniejszy aneks nr 2 („Aneks”) z dnia 7 listopada 2013 roku („Dzień Aneksu”) wprowadza zmiany do prospektu 
emisyjnego („Prospekt Emisyjny”) na podstawie którego Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) 
wyemitował obligacje detaliczne serii A oraz serii B o łącznej wartości 400 mln złotych oraz prowadzi subskrypcję 
obligacji serii C („Obligacje”).

Celem Aneksu jest wprowadzenie zmian do Prospektu Emisyjnego wynikających z podwyższenia ratingu PKN ORLEN przez 
Moody`s Investors Service, zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).

Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2013 roku.

Ze względu na fakt, iż Aneks zostaje udostępniony do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji 
serii C, inwestorzy, którzy złożyli zapis na Obligacje serii C przed udostępnieniem Aneksu, mogą uchylić się od skutków 
prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od 8 listopada 2013 roku tj. daty udostępnienia Aneksu.

Postanowienia Prospektu Emisyjnego zostają zmienione lub uzupełnione w następujący sposób z dniem zatwierdzenia 
Aneksu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
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ZNACZĄCE CZYNNIKI MOGĄCE WPŁYNĄĆ NA OCENĘ OBLIGACJI

Od dnia 4 listopada 2013 roku (data zatwierdzenia aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego) wystąpił znaczący czynnik mogący wpłynąć na ocenę Obligacji.

W dniu 6 listopada 2013 roku doszło do podwyższenia przez agencję ratingową Moody`s Investors Service ratingu 
PKN ORLEN z poziomu Ba1 do poziomu Baa3 (poziom inwestycyjny). Perspektywa przyznanego ratingu została określona 
jako stabilna. Jednocześnie podwyższona została bazowa ocena kredytowa PKN ORLEN z poziomu ba2 do poziomu ba1.

Według Moody’s Investors Service dokonana zmiana ratingu odzwierciedla poprawę działalności operacyjnej i wskaźników 
finansowych PKN ORLEN na przestrzeni ostatnich kilku lat, pomimo trudnych warunków panujących w sektorze 
rafineryjnym w Europie. PKN ORLEN z powodzeniem utrzymuje niski (poniżej 30%) poziom dźwigni finansowej oraz 
posiada elastyczne przepływy pieniężne. Agencja odnotowuje, że PKN ORLEN od początku 2012 roku generuje dodatnie 
wolne przepływy pieniężne pomimo znacznych wahań w kapitale pracującym w tym okresie, co pozwoliło na spadek 
zadłużenia netto.

Stabilna perspektywa ratingu Baa3 odzwierciedla oczekiwania Moody’s Investors Service odnośnie możliwości utrzymywania 
przez PKN ORLEN obecnego profilu kredytowego PKN ORLEN przy uwzględnieniu dodatnich przepływów pieniężnych 
i wskaźnika Dług/EBITDA poniżej 3,5 oraz utrzymywania przez PKN ORLEN dźwigni finansowej na poziomie poniżej 30%.

W imieniu i na rzecz Emitenta

Grzegorz Abram
pełnomocnik

1) Wszystkie kwoty w PLN zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/CAD z dnia 13 września 2013 roku.


