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KOMUNIKAT AKTUALIZUJ¥CY NR 1

do prospektu emisyjnego akcji

spó³ki Alior Bank S.A.

zatwierdzonego w dniu 16 listopada 2012 r.

decyzj¹ Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/76/19/12

(„Prospekt”)

Niniejszy komunikat aktualizuj¹cy zosta³ sporz¹dzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy

pisane wielk¹ liter¹ w niniejszym komunikacie aktualizuj¹cym maj¹ znaczenie nadane im w Prospekcie.

Zawarcie Umowy Gwarantowania Oferty

W dniu 21 listopada 2012 r. Carlo Tassara, Akcjonariusze Sprzedaj¹cy oraz Bank zawarli z Barclays Bank PLC,

J.P. Morgan Securities plc i Morgan Stanley & Co. International plc („Gwaranci”), a tak¿e IPOPEMA Securities S.A.,

Erste Group Bank AG i Renaissance Securities (Cyprus) Limited warunkow¹ umowê o gwarantowanie zapisów inwestorów

w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach subemisji inwestycyjnej („Umowa Gwarantowania Oferty”).

Umowa Gwarantowania Oferty zosta³a zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „Subemisja,

stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalnoœci Akcji – Gwarantowanie Oferty”.

W zwi¹zku z podpisaniem Umowy Gwarantowania Oferty w dniu 21 listopada 2012 r., zapisy harmonogramu Oferty

zamieszczone w Prospekcie (rozdzia³y „Podsumowanie” oraz „Warunki Oferty”) oraz zapisy Prospektu dotycz¹ce

zawarcia Umowy Gwarantowania Oferty przewiduj¹ce podpisanie Umowy Gwarantowania Oferty „nie póŸniej ni¿

w dniu 19 listopada 2012 r.” zostaj¹ zast¹pione przez zapis „nie póŸniej ni¿ w dniu 21 listopada 2012 r.”.

Umowne ograniczenia zbywalnoœci akcji

Bank

W Umowie Gwarantowania Oferty Bank zobowi¹za³ siê, ¿e w okresie 180 dni od dnia pierwszego notowania akcji

Banku na GPW, bez pisemnej zgody Globalnych Wspó³koordynatorów, z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych przepisów

prawa, orzeczeñ s¹du lub wi¹¿¹cej decyzji lub zalecenia organu nadzoru regulacyjnego, które zobowi¹zywa³oby Bank

do podwy¿szenia kapita³u zak³adowego oraz zobowi¹zañ Banku obowi¹zuj¹cych na dzieñ zaci¹gniêcia niniejszego

zobowi¹zania, Bank: (i) nie bêdzie emitowaæ, sprzedawaæ lub oferowaæ w ofercie publicznej lub emisji niepublicznej

innej ni¿ Oferta jakichkolwiek udzia³owych papierów wartoœciowych lub papierów wartoœciowych wymiennych b¹dŸ

zamiennych na akcje Banku lub umo¿liwiaj¹cych ich uzyskanie w drodze realizacji praw zwi¹zanych z takimi papierami

wartoœciowymi, innych praw umo¿liwiaj¹cych nabycie akcji Banku, ani innych papierów wartoœciowych lub

instrumentów finansowych, których wartoœæ jest ustalana bezpoœrednio lub poœrednio przez odniesienie do ceny

powy¿szych papierów wartoœciowych stanowi¹cych ich instrument bazowy, w³¹cznie ze swapami na akcje, kontraktami

terminowymi i opcjami oraz (ii) nie zawrze ¿adnej innej transakcji, która mo¿e skutkowaæ emisj¹, ofert¹, sprzeda¿¹

lub zbyciem papierów wartoœciowych Banku podobnych do papierów wartoœciowych oferowanych w Ofercie,

z wyj¹tkiem emisji akcji na potrzeby planu opcyjnego skierowanego do cz³onków kadry kierowniczej Banku, który

zosta³ opisany w Prospekcie.

Carlo Tassara i Akcjonariusze Sprzedaj¹cy

W Umowie Gwarantowania Oferty Carlo Tassara i Akcjonariusze Sprzedaj¹cy zobowi¹zali siê, ¿e w okresie 270 dni

od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW z zastrze¿eniem postanowieñ umowy o stabilizacjê, bez pisemnej
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zgody Globalnych Wspó³koordynatorów, podmioty te: (i) nie bêd¹ emitowaæ, sprzedawaæ lub oferowaæ w ofercie

publicznej lub emisji niepublicznej innej ni¿ Oferta jakichkolwiek akcji Banku lub papierów wartoœciowych

wymiennych b¹dŸ zamiennych na akcje Banku lub umo¿liwiaj¹cych ich uzyskanie w drodze realizacji praw zwi¹zanych

z takimi papierami wartoœciowymi, innych praw umo¿liwiaj¹cych nabycie akcji Banku, ani innych papierów

wartoœciowych lub instrumentów finansowych, których wartoœæ jest ustalana bezpoœrednio lub poœrednio przez

odniesienie do ceny powy¿szych papierów wartoœciowych stanowi¹cych ich instrument bazowy, w³¹cznie ze swapami

na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami oraz (ii) nie zawr¹ ¿adnych innych transakcji, która mog¹ skutkowaæ

emisj¹, ofert¹, sprzeda¿¹ lub zbyciem papierów wartoœciowych Banku podobnych do papierów wartoœciowych

oferowanych w Ofercie. Zobowi¹zanie opisane w niniejszym akapicie bêdzie dotyczyæ wszystkich akcji Banku

znajduj¹cych siê w posiadaniu Carlo Tassara oraz Akcjonariuszy Sprzedaj¹cych po zakoñczeniu Oferty. Zobowi¹zanie

opisane w niniejszym akapicie nie bêdzie mia³o zastosowania do: (i) przeniesienia akcji na rzecz Luxco 82 S.a.r.l.

zgodnie z warunkami planu motywacyjnego, opisanymi w Prospekcie, oraz (ii) sprzeda¿y tych akcji inwestorowi

strategicznemu, który po przeprowadzeniu Oferty przez Carlo Tassara oraz Akcjonariuszy Sprzedaj¹cych nabêdzie

posiadany przez te podmioty pakiet akcji (lub pakiet akcji reprezentuj¹cych co najmniej 30% ogólnej liczby g³osów

na Walnym Zgromadzeniu). Je¿eli nabycie akcji nast¹pi w okresie 270 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku

na GPW, Carlo Tassara i Akcjonariusze Sprzedaj¹cy zobowi¹¿¹ siê do spowodowania zaci¹gniêcia przez takiego

inwestora zobowi¹zania w zakresie niezbywania akcji do up³ywu 270 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku

na GPW. Zobowi¹zania, o których mowa powy¿ej, nie obejmuj¹ nabycia akcji Banku od Alior Polska sp. z o.o.

przez Alior Lux Sarl & Co S.C.A.

Alior Polska sp. z o.o.

W zwi¹zku z zawarciem Umowy Gwarantowania Oferty Alior Polska sp. z o.o. oœwiadczy³ Globalnym

Wspó³koordynatorom, ¿e w okresie 270 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW, bez pisemnej zgody

Globalnych Wspó³koordynatorów: (i) nie bêdzie emitowaæ, sprzedawaæ lub oferowaæ w ofercie publicznej lub emisji

niepublicznej innej ni¿ Oferta jakichkolwiek akcji Banku lub papierów wartoœciowych wymiennych b¹dŸ zamiennych

na akcje Banku lub umo¿liwiaj¹cych ich uzyskanie w drodze realizacji praw zwi¹zanych z takimi papierami

wartoœciowymi, innych praw umo¿liwiaj¹cych nabycie akcji Banku, ani innych papierów wartoœciowych lub instrumentów

finansowych, których wartoœæ jest ustalana bezpoœrednio lub poœrednio przez odniesienie do ceny powy¿szych papierów

wartoœciowych stanowi¹cych ich instrument bazowy, w³¹cznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami

oraz (ii) nie zawrze ¿adnych innych transakcji, która mog¹ skutkowaæ emisj¹, ofert¹, sprzeda¿¹ lub zbyciem papierów

wartoœciowych Banku podobnych do papierów wartoœciowych oferowanych w Ofercie. Zobowi¹zanie opisane

w niniejszym akapicie nie bêdzie mia³o zastosowania do: (i) przeniesienia akcji na rzecz Luxco 82 S.a.r.l. zgodnie

z warunkami planu motywacyjnego, oraz (ii) sprzeda¿y tych akcji inwestorowi strategicznemu, który po przeprowadzeniu

Oferty przez Carlo Tassara oraz Akcjonariuszy Sprzedaj¹cych nabêdzie posiadany przez te podmioty oraz Alior

Polska sp. z o.o. pakiet akcji (lub pakiet akcji reprezentuj¹cych co najmniej 30% ogólnej liczby g³osów na Walnym

Zgromadzeniu). Je¿eli nabycie akcji nast¹pi w okresie 270 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW,

Alior Polska sp. z o.o. zobowi¹¿e siê do spowodowania zaci¹gniêcia przez takiego inwestora zobowi¹zania w zakresie

niezbywania akcji do up³ywu 270 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW. Zobowi¹zania, o których

mowa powy¿ej, nie obejmuj¹ nabycia akcji Banku od Alior Polska sp. z o.o. przez Alior Lux Sarl & Co S.C.A.

Società Camuna di Partecipazioni S.p.A. oraz Zygmunt Zaleski Stichting

W zwi¹zku z zawarciem Umowy Gwarantowania Oferty Società Camuna di Partecipazioni S.p.A. oraz Zygmunt Zaleski

Stichting oœwiadczyli Globalnym Wspó³koordynatorom, ¿e w okresie 360 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku

na GPW, bez pisemnej zgody Globalnych Wspó³koordynatorów, podmioty te: (i) nie bêd¹ emitowaæ, sprzedawaæ

lub oferowaæ w ofercie publicznej lub emisji niepublicznej innej ni¿ Oferta jakichkolwiek akcji Banku lub papierów

wartoœciowych wymiennych b¹dŸ zamiennych na akcje Banku lub umo¿liwiaj¹cych ich uzyskanie w drodze realizacji

praw zwi¹zanych z takimi papierami wartoœciowymi, innych praw umo¿liwiaj¹cych nabycie akcji Banku, ani innych

papierów wartoœciowych lub instrumentów finansowych, których wartoœæ jest ustalana bezpoœrednio lub poœrednio przez

odniesienie do ceny powy¿szych papierów wartoœciowych stanowi¹cych ich instrument bazowy, w³¹cznie ze swapami

na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami oraz (ii) nie zawr¹ ¿adnych innych transakcji, która mog¹ skutkowaæ

emisj¹, ofert¹, sprzeda¿¹ lub zbyciem papierów wartoœciowych Banku podobnych do papierów wartoœciowych

oferowanych w Ofercie. Zobowi¹zania opisane w niniejszym akapicie nie bêd¹ mia³y zastosowania do sprzeda¿y

wspólnie z Grup¹ Carlo Tassara pakietu akcji reprezentuj¹cego co najmniej 30% ogólnej liczby g³osów na Walnym

Zgromadzeniu Banku inwestorowi strategicznemu, na zasadach opisanych w Prospekcie.

Cz³onkowie Zarz¹du

W zwi¹zku z zawarciem Umowy Gwarantowania Oferty cz³onkowie Zarz¹du oœwiadczyli Globalnym

Wspó³koordynatorom, ¿e w okresie: (i) 360 dni od dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW w odniesieniu



do akcji posiadanych przez cz³onków Zarz¹du przed rozpoczêciem Oferty oraz (ii) 36 miesiêcy od dnia pierwszego

notowania akcji Banku na GPW w odniesieniu do akcji Banku nabytych lub objêtych przez cz³onków Zarz¹du w Ofercie,

bez pisemnej zgody Globalnych Wspó³koordynatorów, cz³onkowie Zarz¹du: (i) nie bêd¹ sprzedawaæ lub oferowaæ

w ofercie publicznej lub emisji niepublicznej innej ni¿ Oferta jakichkolwiek akcji Banku lub papierów wartoœciowych

wymiennych b¹dŸ zamiennych na akcje Banku lub umo¿liwiaj¹cych ich uzyskanie w drodze realizacji praw zwi¹zanych

z takimi papierami wartoœciowymi, innych praw umo¿liwiaj¹cych nabycie akcji Banku, ani innych papierów

wartoœciowych lub instrumentów finansowych, których wartoœæ jest ustalana bezpoœrednio lub poœrednio przez

odniesienie do ceny powy¿szych papierów wartoœciowych stanowi¹cych ich instrument bazowy, w³¹cznie ze swapami

na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami oraz (ii) nie zawr¹ ¿adnych innych transakcji, która mog¹ skutkowaæ

emisj¹, ofert¹, sprzeda¿¹ lub zbyciem papierów wartoœciowych Banku podobnych do papierów wartoœciowych

oferowanych w Ofercie. Zobowi¹zania, o których mowa w niniejszym akapicie, nie obejmuj¹ sprzeda¿y akcji Banku

wymaganej przez przepisy prawa lub przez odpowiedni organ administracji publicznej, zbycia akcji podmiotowi

posiadanemu b¹dŸ kontrolowanemu przez cz³onka Zarz¹du b¹dŸ zbycia akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania

siê na sprzeda¿ lub zamianê akcji og³oszonego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, zbycia akcji na rzecz cz³onka

rodziny, zbycia akcji przez wykonawców masy spadkowej b¹dŸ innego zbycia, na które wyra¿¹ zgodê Globalni

Wspó³koordynatorzy, przy za³o¿eniu, ¿e przed takim zbyciem nabywca tych akcji zaci¹gnie analogiczne zobowi¹zanie

w zakresie ograniczenia zbywalnoœci akcji i dostarczy je Mened¿erom.

Informacje na temat wielkoœci emisji Nowych Akcji przy za³o¿eniu ceny emisyjnej Nowych Akcji równej Cenie

Maksymalnej oraz pozyskaniu przez Bank wp³ywów netto z emisji Nowych Akcji w wysokoœci 700 mln z³

Maj¹c na uwadze deklarowan¹ przez Bank w Prospekcie kwotê oczekiwanych wp³ywów netto z emisji Nowych Akcji

w wysokoœci 700 mln z³, oraz przy za³o¿eniu, ¿e Cena Ostateczna Akcji Oferowanych bêdzie równa Cenie Maksymalnej,

która zosta³a ustalona na 71 z³, w rozdziale „Warunki Oferty – Oferta”, po pierwszym akapicie tego punktu dodano

akapit w brzmieniu:

„Zwa¿ywszy, ¿e Bank oczekuje, ¿e wp³ywy netto z emisji Nowych Akcji wynios¹ 700 mln z³, a Cena Ostateczna Akcji

Oferowanych bêdzie równa Cenie Maksymalnej, która zosta³a ustalona na 71 z³, liczba Nowych Akcji, które zostan¹

wyemitowane przez Bank, wyniesie oko³o 9,9 mln Nowych Akcji. Ostateczna liczba Nowych Akcji, które zostan¹

wyemitowane przez Bank bêdzie zale¿eæ od Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych ustalonej przez Zarz¹d

po zakoñczeniu procesu budowania ksiêgi popytu wœród Inwestorów Instytucjonalnych.”

Przydzia³ Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych

W rozdziale „Warunki Oferty – Przydzia³ Akcji Oferowanych – Transza Inwestorów Indywidualnych” (str. 261–262

Prospektu) zdania:

„W przypadku wyst¹pienia nadsubskrypcji przydzia³ Akcji Oferowanych nast¹pi na zasadach proporcjonalnej redukcji

ka¿dego ze z³o¿onych zapisów. U³amkowe czêœci Akcji Oferowanych zostan¹ zaokr¹glone w dó³ do najbli¿szej liczby

ca³kowitej, a pozosta³e Akcje Oferowane zostan¹ przydzielone inwestorom, którzy z³o¿yli kolejno zapisy na najwiêksz¹

liczbê Akcji Oferowanych. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.”

zosta³y zast¹pione zdaniami o nastêpuj¹cym brzmieniu:

„W przypadku wyst¹pienia nadsubskrypcji przydzia³ Akcji Oferowanych nast¹pi na zasadach proporcjonalnej redukcji

ka¿dego ze z³o¿onych zapisów. U³amkowe czêœci Akcji Oferowanych nie bêd¹ przydzielane, a pozosta³e Akcje Oferowane

zostan¹ przydzielone inwestorom, którzy z³o¿yli kolejno zapisy na najwiêksz¹ liczbê Akcji Oferowanych.”
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