
Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie  

zmienianych postanowień: 

Proponuje się zmianę dotychczasowego § 9 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: 

 

„Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 727.074.640 (słownie: siedemset 

dwadzieścia siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści) złotych 

i nie więcej 2.927.074.630 (słownie: dwa miliardy dziewięćset dwadzieścia siedem 

milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści)złotych i jest podzielony na 

nie mniej niż 72.707.464 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedem tysięcy 

czterysta sześćdziesiąt cztery) i nie więcej niż 292.707.463 (słownie: dwieście 

dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji 

zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym: 

 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A; 

 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii 

B; 

 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące 

dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C; 

 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 

dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G; 

 410.704 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset cztery) akcje zwykłe serii D; 

 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta 

dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H; oraz 

 nie mniej niż 1 (słownie: jedną) oraz nie więcej niż 220.000.000 (słownie: dwieście 

dwadzieścia milionów) akcji zwykłych serii I.” 

 

Dotychczasowe brzmienie § 9. ust. 1 Statutu Banku: 

 

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 727.074.630 (słownie: siedemset dwadzieścia siedem 

milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) złotych i jest podzielony na 

72.707.463 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedem tysięcy czterysta 

sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć 

złotych) każda, w tym: 

 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A; 

 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii 

B; 



 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące 

dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C; 

 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 

dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G; 

 410.704 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset cztery) akcje zwykłe serii D; 

oraz 

 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta 

dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H.” 

 

Projektowane zmiany Statutu Banku związane są z proponowanym podwyższeniem kapitału 

zakładowego poprzez emisję akcji serii I w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej 

w drodze oferty publicznej, mającym na celu realizację transakcji nabycia przez Bank 

wydzielonej działalności Banku BPH S.A. 

 


