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SUPLEMENT NR 3 DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2020 R. 

 

 
  

Alior Bank S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178) 

 

PROGRAM EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

DO KWOTY 5.000.000.000 PLN 

Niniejszy suplement nr 3 (Suplement) stanowi suplement do prospektu podstawowego z dnia 31 grudnia 

2020 r. (Prospekt) dotyczącego programu emisji bankowych papierów wartościowych do łącznej 

maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 5.000.000.000 PLN ustanowionego przez Alior Bank S.A. 

(Emitent) i musi być czytany łącznie z Prospektem. 

Wyrażenia zdefiniowane w Prospekcie i niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Suplemencie mają 

znaczenie nadane im w Prospekcie. 

Niniejszy Suplement został sporządzony w związku z publikacją przez Emitenta w dniu 28 kwietnia 2021 r. 

sprawozdania finansowego za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.  

Niniejszy Suplement został opublikowany po rozpoczęciu subskrypcji na bankowe papiery wartościowe serii 

PDSONL231208 emitowane przez Emitenta (BPW Serii PDSONL231208) oraz przed dokonaniem 

przydziału bankowych papierów wartościowych serii PDSZCZ231108 (BPW Serii PDSZCZ231108). W 

związku z tym inwestor, który złożył zapis na BPW Serii PDSONL231208 lub BPW Serii PDSZCZ231108 

przed publikacją Suplementu i gdy BPW Serii PDSONL231208 lub BPW Serii PDSZCZ231108 nie zostały 

jeszcze dostarczone inwestorom, czyli zapisane na ich rachunkach, w chwili, gdy nowy znaczący czynnik, 

istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone, może wycofać zapis na BPW Serii 

PDSONL231208 lub BPW Serii PDSZCZ231108 i tym samym uchylić się od skutków prawnych złożonego 

zapisu, zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego, w terminie trzech dni roboczych po publikacji 

Suplementu. Inwestor może złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na 

BPW Serii PDSONL231208 lub BPW Serii PDSZCZ231108 w firmie inwestycyjnej, która przyjęła zapis na 

BPW Serii PDSONL231208 lub BPW Serii PDSZCZ231108. 

Emitent złożył wniosek o zatwierdzenie niniejszego Suplementu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 

30 kwietnia 2021 r. Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 

2021 r. 
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ZMIANY DO PROSPEKTU 

Zmiana nr 1 – Rozdział „Historyczne informacje finansowe i pozostałe dokumenty włączone przez 

odniesienie” – strona 26: 

W pierwszym akapicie części „Historyczne informacje finansowe” rozdziału „Historyczne informacje 

finansowe i pozostałe dokumenty włączone przez odniesienie” Prospektu do listy dokumentów włączonych 

przez odesłanie po ostatnim punkcie dodaje się kolejny punkt o następującym brzmieniu: 

„(f) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 

marca 2021 r., które nie zostało zbadane ani poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta, dostępne 

na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 

 https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:a898d81e-63fb-4e61-9955-

3a2e54bd2b8f/Raport%20Grupy%20Kapita%C5%82owej%20Alior%20Banku%20I%20kwarta%C5

%82%202021.pdf ”  

  

https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:a898d81e-63fb-4e61-9955-3a2e54bd2b8f/Raport%20Grupy%20Kapita%C5%82owej%20Alior%20Banku%20I%20kwarta%C5%82%202021.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:a898d81e-63fb-4e61-9955-3a2e54bd2b8f/Raport%20Grupy%20Kapita%C5%82owej%20Alior%20Banku%20I%20kwarta%C5%82%202021.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:a898d81e-63fb-4e61-9955-3a2e54bd2b8f/Raport%20Grupy%20Kapita%C5%82owej%20Alior%20Banku%20I%20kwarta%C5%82%202021.pdf
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W imieniu Alior Banku S.A.: 

 

Podpis:  

Imię i nazwisko: Seweryn Kowalczyk 

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu 

  

Podpis:  

Imię i nazwisko: Dariusz Szwed 

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu 
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