
 

 

 

 

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji ws. analizy 

możliwości w zakresie fuzji i przejęć 

 

Spółka: Alior Bank S.A. 

Raport bieżący nr: 61/2017  

Data: 24 października 2017 roku  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu informacji poufnej 

Treść raportu:  

Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Alior Bank") działając na podstawie art. 

17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) przekazuje niniejszym opóźnioną informację 

poufną dotyczącą podjęcia przez Zarząd decyzji o: (i) powołaniu projektu, którego celem jest analiza 

opcji strategicznych w ramach Grupy PZU z uwzględnieniem potencjalnej transakcji połączenia z 

Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz decyzji o (ii) wyborze doradcy mającego wspierać Alior Bank 

w tym procesie.  

Na podstawie art. 17 ust. 4 MAR podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej 

zostało opóźnione w dniu 11 października 2017 r.  

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było uzasadnione ochroną prawnie 

usprawiedliwionych interesów Alior Bank, a w szczególności przekazanie jej niezwłocznie do 

publicznej wiadomości mogło w ocenie Zarządu Alior Bank negatywnie wpłynąć na pozycję 

negocjacyjną Alior Bank (w razie podjęcia ewentualnych rozmów lub negocjacji) bądź zagrozić 

interesom obecnych i potencjalnych akcjonariuszy Alior Bank. Zdaniem Alior Bank przedwczesna 

publikacja informacji poufnej mogła wprowadzać obecnych i potencjalnych akcjonariuszy w błąd co do 

prawdopodobieństwa zaistnienia oraz kształtu i warunków ewentualnej transakcji.  

Zarząd Alior Bank jednocześnie podkreśla, że na chwilę obecną żadne decyzje co do wyboru 

ewentualnej opcji, o której mowa powyżej, oraz jej potencjalnych warunków, nie zostały podjęte, a 

przeprowadzane analizy mają charakter wstępny. Dotychczasowe prace nie przesądzają o 

rekomendowaniu przez Zarząd Alior Bank ewentualnej transakcji kapitałowej lub innej formy 

współpracy.  

Prowadzone analizy są zgodne Planem Operacjonalizacji Strategii Cyfrowego Buntownika, który został 

przedstawiony w dniu 4 października 2017 r., przewidującym możliwość analizowania transakcji fuzji 

i przejęć. Rozpoczęcie analiz w ramach przedmiotowego projektu nie ma wpływu na bieżącą działalność 

biznesową i realizację inicjatyw strategicznych, przewidzianych w Planie Operacjonalizacji Strategii 

Cyfrowego Buntownika. Wszelkie potencjalne transakcje będą analizowane przez pryzmat 

dodatkowych korzyści, które mogłyby być wygenerowane dla akcjonariuszy w porównaniu do 

realizowanego scenariusza rozwoju organicznego. 


