Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r., w którym Alior Bank S.A.
(dalej „Spółka”) poinformował o decyzji o rozpoczęciu subskrypcji i oferty nie mniej niż 1 i nie
więcej niż 6.358.296 akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”), zarząd Spółki
informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii G
przeprowadzonego na zasadach wskazanych w raporcie bieżącym nr 47/2013, na podstawie
upoważnienia udzielonego w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2013 r., ustalił cenę emisyjną Akcji Serii G emitowanych
na mocy ww. uchwały, w wysokości 73,00 zł za jedną Akcję Serii G.
Zarząd Spółki postanowił również o zaoferowaniu inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki, na
zasadach wskazanych w ww. uchwale oraz Zasadach Subskrypcji opublikowanych wraz z raportem
bieżącym nr 47/2013, do objęcia łącznie 6.358.296 Akcji Serii G. Ostateczna liczba Akcji Serii G
objętych przez ww. inwestorów na mocy ważnie zawartych umów objęcia akcji serii G zostanie
podana do publicznej wiadomości przez Spółkę odrębnie, po zakończeniu okresu subskrypcji Akcji
Serii G.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że wysłanie, wybranym przez Zarząd inwestorom, ofert objęcia
akcji wraz z przeznaczonym dla danego inwestora egzemplarzem umowy objęcia Akcji Serii G,
wskazującym liczbę akcji zaoferowanych takiemu inwestorowi, nastąpi nie później niż do dnia
9 grudnia 2013 r.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych z późniejszymi zmianami.
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ma charakter wyłącznie
informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania
bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Alior Bank S.A. z
siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na
terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne
rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub
być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie
zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane
ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji
niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o
Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

