
 

 

 
 

Tytuł raportu: Skorygowane  zawiadomienie o transakcjach na akcjach banku 
Raport bieżący nr 13/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku 

 

Zarząd spółki Alior Bank S.A.(„Bank”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 grudnia 2012 roku 

zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi. Zawiadomienie stanowi korektę zawiadomienia otrzymanego przez Bank w dniu 14 

grudnia 2012, ujętego w raporcie bieżącym Nr 10 z dnia 14 grudnia 2012. 

 

Raportem nr 10 z dnia 14 grudnia 2012 roku Zarząd informował o  otrzymaniu w dniu 14 grudnia 

2012 roku zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi, które dotyczyły: 

1. nabycia przez Panią Helene Zaleski, która pełni w Banku funkcję Przewodniczącej Rady 

Nadzorczej, 123 665 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję w dniu 7 grudnia 2012 r. Powyższa 

transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w Ofercie Publicznej Banku ("IPO"). 

2. nabycia przez Fundację Zygmunt Zaleski Stiching, w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję 

Członka Zarządu, 570 175 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012 r. 

Powyższa transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO. 

3. nabycia przez spółkę Astelia S.A., w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję Członka Zarządu, 250 

000 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja 

odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO. 

4. sprzedaży przez spółkę Alior Lux Sarl & CO S.C.A. 2 279 214 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą 

akcję w dniu 7 grudnia 2012 r. a także sprzedaży 12 200 786 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą 

akcję w dniu 10 grudnia 2012 r. oraz przeniesienia w dniu 14 grudnia 2 414 118 akcji Banku, w 

ramach realizacji programu motywacyjnego menadżerów Banku. Dwie wyżej wymienione 

transakcje sprzedaży odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO. 

Komplementariuszem spółki Alior Lux Sarl & CO S.C.A. jest Alior Lux Sarl, w której Pani Helene 

Zaleski pełni funkcję jedynego Członka Zarządu.  

5. sprzedaży przez spółkę Alis S.A. w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję Członka Zarządu, 10 

000 000 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja 

odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO. 

Zawiadomienie otrzymane pierwotnie zawierało 6 załączników (formularzy) opisujących 6 

transakcji. W treści załącznika wystąpiła pomyłka polegająca na wpisaniu imienia i nazwiska 

Pani Helene Zaleski jako podmiotu dokonującego transakcji zamiast rzeczywistej nazwy 

podmiotu dokonującego nabycia/zbycia akcji Emitenta. 

W dniu 18 grudnia 2012 roku otrzymano skorygowane w następujący sposób zawiadomienia z 14 

grudnia 2012 roku w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi wraz z załącznikami (formularzami): 



 

 

 

1. Nabycia przez Panią Helene Zaleski, która pełni w Banku funkcję Przewodniczącej Rady 

Nadzorczej, 123 665 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję w dniu 7 grudnia 2012 r. Powyższa 

transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w Ofercie Publicznej Banku („IPO”).  

2. Nabycia przez Fundację Zygmunt Zaleski Stiching, w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję 

Członka Zarządu, 570 175 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012 r. 

Powyższa transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO.  

3. Nabycia przez spółkę Astelia S.A., w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję Członka Zarządu, 

250 000 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja 

odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO.  

4. Sprzedaży przez spółkę  Alior Lux Sarl & CO S.C.A. 1 835 257 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą 

akcję oraz 443 957 akcji Banku po cenie 54,20 zł za każdą akcję w dniu 7 grudnia 2012 r. a także 

sprzedaży 12 200 786 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję w dniu 10 grudnia 2012 r. oraz 

przeniesienia w dniu 14 grudnia 2 414 118 akcji Banku, w ramach realizacji programu 

motywacyjnego menadżerów Banku. Dwie wyżej wymienione transakcje sprzedaży odbyły się w 

trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO. Komplementariuszem spółki Alior Lux Sarl & CO 

S.C.A. jest Alior Lux Sarl, w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję jedynego Członka Zarządu.  

W powyższym opisie transakcji zbycia akcji Emitenta przez spółkę Alior Lux Sarl & Co S. C. A. (7 

grudnia 2012 r.), w zawiadomieniu 14 grudnia 2012 roku nie dokonano rozróżnienia zbycia akcji na 

zbycie 1 835 257 akcji za cenę 57 PLN oraz 443 957 akcji za cenę 54,20 PLN 

5. Sprzedaży przez spółkę Alis S.A. w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję Członka Zarządu, 

10 000 000 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012 r. Powyższa 

transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO. 

. 

Skorygowane  Zawiadomienie, które wpłynęło do Banku w dniu 18 grudnia 2012 posiada 5 

załączników (formularzy) opisujące 5 ww. transakcji. Zawiadomienie otrzymane pierwotnie 

zawierało 6 załączników (formularzy) opisujących 6 transakcji, z których załącznik nr 4 

dotyczący nabycia akcji przez osoby bliskie, został wykreślony ze względu na jego 

nieważność.  

Podstawa prawna: 

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

 


