Warunkowa rejestracja akcji serii J Alior Bank S.A. oraz wyznaczenie dnia referencyjnego przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Raport bieżący nr 83/2016 z dnia 8 listopada 2016 r.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 82/2016 z dnia
4 listopada 2016 r. dotyczącego rejestracji podziału Banku BPH S.A. („Bank BPH”), informuje, że na
podstawie uchwały nr 740/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia
8 listopada 2016 r. Zarząd KDPW postanowił zarejestrować 51 (pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na
okaziciela serii J Banku o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) PLN każda („Akcje Podziałowe”),
rejestrowanych w rezultacie dokonania przydziału akcji Banku dokonanego zgodnie z § 217 Szczegółowych
Zasad Działania KDPW, poprzez zamianę akcji Banku BPH na Akcje Podziałowe w stosunku 1:0,51 w związku
z podziałem Banku BPH dokonanym w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez
przeniesienie części majątku Banku BPH na Bank, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez
KDPW oraz nadać im kod PLALIOR00045, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek
regulowany, tj. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), o wprowadzeniu Akcji
Podziałowych do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Banku
oznaczone kodem PLALIOR00045.
Zarejestrowanie Akcji Podziałowych w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od
otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji GPW, o której mowa powyżej, nie
wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji Podziałowych do obrotu
na rynku regulowanym.
Jednocześnie Zarząd KDPW postanowił o wyznaczeniu dnia referencyjnego (w rozumieniu § 219
Szczegółowych Zasad Działania KDPW) na potrzeby przydziału Akcji Podziałowych w zamian za akcje Banku
BPH na dzień 9 listopada 2016 r.
Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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

