Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Alior Bank S.A. z Meritum Bank ICB
S.A.
Raport bieżący nr 59/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie
Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Alior Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 45/2015 z dnia 25 maja 2015 r., niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego dokonał wpisu połączenia Alior Bank z Meritum Bank ICB S.A. („Meritum”)
(„Połączenie”).
Połączenie zostało przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) przez przeniesienie całego
majątku (wszystkich aktywów i zobowiązań) Meritum (spółki przejmowanej) na Alior Bank (spółki
przejmującej) (połączenie przez przejęcie).
Alior Bank jest szybko rozwijającym się bankiem uniwersalnym, który rozpoczął działalność pod
koniec 2008 r. Na dzień 31 marca 2015 r. Alior Bank oferował produkty w 831 placówkach oraz 783
punktach sprzedaży T-Mobile i obsługiwał 2.643 tys. klientów.
Przejęty w wyniku Połączenia Meritum kierował swoją ofertę do średniozamożnych klientów
indywidualnych, mikro- i małych firm oraz osób prowadzących indywidualną działalność
gospodarczą. Ważnym filarem działalności Meritum był rozwój produktów z obszaru Consumer
Finance. Meritum oferował pełen zakres produktów kredytowych, w tym popularne kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne i karty kredytowe. Na dzień 31 marca 2015 r. Meritum posiadał 204
placówki oraz obsługiwał 295 tys. klientów.
Kolejnym krokiem łączenia banków jest fuzja operacyjna, która powinna zakończyć się w IV
kwartale 2015 r. Alior Bank zamierza kontynuować realizację dotychczasowych działań mających na
celu wzbogacenie i optymalizację oferty produktowej oraz utrzymanie wysokiego tempa
pozyskiwania nowych klientów.
Dodatkowo w wyniku Połączenia Alior Bank wstąpił w prawa i obowiązki Meritum jako emitenta:
(i) obligacji na okaziciela serii B Meritum oznaczonych kodem ISIN PLMRTMB00026 oraz pod
nazwą MRT0421, które zostały wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (ii) obligacji na
okaziciela serii C Meritum oznaczonych kodem ISIN PLMRTMB00034 oraz pod nazwą MRT1022,
które zostały wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez
BondSpot S.A.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) oraz § 5 ust. 1 pkt 14 i § 20 rozporządzenia

Ministra Finansów z 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133)

