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Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2017 r. powziął informację
o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Nr
1554/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., zgodnie z którą Zarząd GPW postanowił dopuścić do
obrotu giełdowego na rynku podstawowym w ramach Catalyst 375 obligacji na okaziciela
serii P2A Banku o wartości nominalnej 400.000 PLN każda.
Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie
stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji
w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka”).
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie
obligacji serii P2A („Obligacje”) są prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku
z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na
rynku regulowanym, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu
13 października 2017 r. („Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz
komunikatami aktualizującymi, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane
w dniu 9 listopada 2017 r. („Ostateczne Warunki Oferty”). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty
zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce
„Relacje Inwestorskie / Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji”.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio,
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w
innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może
podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

