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SUPLEMENT NR 1 DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO Z DNIA 4 MAJA 2020 R. 

 

 
  

Alior Bank S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178) 

 

PROGRAM OFERTOWY OBLIGACJI DO KWOTY 1.500.000.000 PLN 

Niniejszy suplement nr 1 (Suplement) stanowi suplement do prospektu podstawowego z dnia 4 maja 2020 r. 

dotyczącego programu ofertowego obligacji do łącznej maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 

1.500.000.000 PLN ustanowionego przez Alior Bank S.A. (Emitent) w ramach wieloletniego programu emisji 

obligacji Emitenta do łącznej maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 5.000.000.000 PLN (Prospekt) 

i musi być czytany łącznie z Prospektem. 

Wyrażenia zdefiniowane w Prospekcie i niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Suplemencie mają 

znaczenie nadane im w Prospekcie. 

Niniejszy Suplement został sporządzony w związku z publikacją przez Emitenta w dniu 6 maja 2020 r. 

sprawozdania finansowego za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2020 r. 

Emitent złożył wniosek o zatwierdzenie niniejszego Suplementu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 

8 maja 2020 r. Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 maja 2020 r. 
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ZMIANY DO PROSPEKTU 

Zmiana nr 1 – Rozdział „Dokumenty włączone przez odniesienie” – strona 24: 

W pierwszym akapicie rozdziału „Dokumenty włączone przez odniesienie” Prospektu do listy dokumentów 

włączonych przez odesłanie składającej się z dwóch punktów, dodaje się kolejny punkt o następującym 

brzmieniu: 

 „skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 

marca 2020 r., które nie zostało zbadane przez biegłego rewidenta.” 

Zmiana nr 2 – Rozdział „Dokumenty włączone przez odniesienie” – strona 24: 

W rozdziale „Dokumenty włączone przez odniesienie” Prospektu pod ostatnim akapitem w brzmieniu: 

„Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Emitenta za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2019 r. jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod 

adresem: 

https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:077c1ca5-4c74-46fd-b7ff-10b2845aad51/Grupa%20AB_PL.zip” 

dodaje się kolejny akapit o następującym brzmieniu: 

„Opublikowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 

31 marca 2020 r. jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 

https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:3c2ceef5-4493-480f-a0c2-

4ed60a3ac617/Raport%20Grupy%20Kapita%C5%82owej%20Alior%20Banku%2031.03.2020.pdf”  

 

  

https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:077c1ca5-4c74-46fd-b7ff-10b2845aad51/Grupa%20AB_PL.zip
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:3c2ceef5-4493-480f-a0c2-4ed60a3ac617/Raport%20Grupy%20Kapita%C5%82owej%20Alior%20Banku%2031.03.2020.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:3c2ceef5-4493-480f-a0c2-4ed60a3ac617/Raport%20Grupy%20Kapita%C5%82owej%20Alior%20Banku%2031.03.2020.pdf
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W imieniu Alior Banku S.A.: 

 

Podpis:  

Imię i nazwisko: Dariusz Szwed 

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu 

  

Podpis:  

Imię i nazwisko: Tomasz Biłous 

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu 
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