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Treść raportu:  

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w ramach realizacji Programu Opcji Menedżerskich 

za lata 2013, 2014 i 2015, Bank planuje rozpoczęcie procedury podwyższenia kapitału zakładowego 

Banku poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 600 

000 zł (sześćset tysięcy złotych), stanowiących 2% wszystkich możliwych do realizacji praw z 

przyznanych uczestnikom Programu Warrantów Subskrypcyjnych (nominalna wartość programu to 

29 792 660,00 zł). Nowa emisja stanowić będzie 0,05% obecnie wyemitowanych akcji i dotyczy Osób 

zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich w Banku.  

Do realizacji przyjęte zostały oświadczenia o wykonaniu prawa z przyznanych przez Bank Warrantów 

Subskrypcyjnych Serii A i dokonaniu objęcia 60 000 (sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D („Akcje Serii D”), o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, o łącznej 

wartości nominalnej 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych), po cenie emisyjnej 61,84 zł. (sześćdziesiąt 

jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) za jedną Akcję Serii D. 

W związku z powyższym Bank planuje rozpoczęcie procedury podwyższenia kapitału zakładowego 

Banku poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 600 

000 zł (sześćset tysięcy złotych) w drodze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku.  

Nowa emisja jest w pełni zgodna z założeniami Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 

2015 przewidującego emisję trzech transz warrantów subskrypcyjnych (serie A, B, C) oraz 

odpowiadających im trzech transz nowych akcji Banku (serie D, E i F) o łącznej wartości nominalnej 

nieprzekraczającej 29 792 660,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa 

tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych). Program opcji menedżerskich został szczegółowo opisany w 

Prospekcie Emisyjnym Banku zatwierdzonym w dniu 16 listopada 2012 r. oraz we wszystkich 

publikowanych po dacie debiutu giełdowego raportach okresowych.  

Bank niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji Akcji Serii D oraz ich 

wprowadzenia do obrotu giełdowego. 


