
 

 

Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów 

 

Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie 

 

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A.(„Alior Bank”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 stycznia 

2014 roku zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej o 

zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alior Bank Spółka Akcyjna 

przez Akcjonariusza Alior Lux S a.r.l. & Co. S.C.A. („Akcjonariusz”) 

 

Zmniejszenie nastąpiło w dniu 2 stycznia 2014 r. w wyniku zarejestrowania w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku. 

W wyniku dokonanego podwyższenia, łączna liczba akcji Alior Banku i głosów na Walnym 

Zgromadzeniu wynosi 69.941.261, a kapitał zakładowy wynosi 699.412.610 złotych. 

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, w bezpośrednim posiadaniu Akcjonariusza 

znajdowały się 22.418.382 akcje, stanowiące 35,26% udziału w kapitale zakładowym Alior Baku 

oraz dające prawo do 22.418.382 głosów, stanowiących 35,26% w ogólnej liczbie głosów. 

Ponadto, w pośrednim posiadaniu Akcjonariusza  poprzez spółkę zależną Alior Polska Sp. z o.o. 

znajdowało się dodatkowo 500.000 akcji, stanowiących   0,79%  udziału w kapitale zakładowym 

Alior Banku oraz dających prawo do 500.000 głosów, stanowiących 0,79% w ogólnej liczbie 

głosów. Łącznie, w bezpośrednim i pośrednim posiadaniu Akcjonariusza, znajdowały się 

22.918.382 akcje stanowiące 36,04% udziału w kapitale zakładowym Alior Banku oraz dające 

prawo do 22.918.382 głosów, stanowiących 36,04% w ogólnej liczbie głosów. 

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, posiadane przez Akcjonariusza 22.418.382 

akcje, stanowią 32,05% udziału w kapitale zakładowym Alior Banku, a wynikające z nich 

22.418.382 stanowią 32,05% ogólnej liczby głosów w Alior Banku. Natomiast 500.000 akcji  

będących w posiadaniu spółki zależnej od Akcjonariusza, Alior Polska Sp. z o.o. stanowi 0,71% 

udziału w kapitale zakładowym Alior Banku, a wynikające z nich 500.000 głosów stanowi 0,71% 

ogólnej liczby głosów w Alior Banku. W sumie w bezpośrednim i pośrednim posiadaniu 

Akcjonariusza znajduje się 22.918.382 akcji stanowiących obecnie 32,77% udziału w kapitale 

zakładowym Alior Banku oraz dających prawo do 22.918.382 głosów, stanowiących 32,77% w 

ogólnej liczbie głosów. 

Akcjonariusz nie zawierał żadnej umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt  3 lit. c Ustawy o ofercie w odniesieniu 

do Akcji Alior Banku 

 


