
 

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółka: Alior Bank S.A. 

Raport bieżący nr: 16/2018  

Data: 3 kwietnia 2018 roku 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu:  

 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Zarząd Alior Bank S.A. 

(„Bank”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o tym, że w dniu 29 marca 2018 r. 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w 

Warszawie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii 

D i E oraz zmianę Statutu Banku.  

 

Zarejestrowany kapitał zakładowy Banku wynosi 1.292.788.410 (słownie: jeden miliard dwieście 

dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć) złotych i jest 

podzielony na 129.278.841 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt 

osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 (słownie: 

dziesięć złotych) każda, w tym: 

1) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A; 

2) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B; 

3) 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset 

sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C; 

4) 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 

dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G; 

5) 424.385 (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji 

zwykłych serii D; 

6) 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 

osiem) akcji zwykłych serii H; 

7) 56.550.249 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście 

czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych serii I; 

8) 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii J; 

9) 7.097 (słownie: siedem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych serii E; oraz 

10) 300 (słownie: trzysta) akcji zwykłych serii F. 

 

Ponadto, Zarząd Banku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 28 marca 2018 r. 

informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.  

nastąpiła rejestracja 1.179.875 akcji Banku kolejnej emisji. 

 

 



 

 

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 130.458.716 

(słownie: sto trzydzieści milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset szesnaście). 

 

 

Podstawa prawna:  

§ 5 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 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. 

 
 


