Wygaśnięcie ważności prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Alior Banku S.A.
Raport bieżący nr 77/2016 z dnia 16 września 2016 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Banku S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia w dniu 12 kwietnia 2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu
emisyjnego podstawowego obligacji Banku („Prospekt”), informuje o podjęciu w dniu 16 września 2016 r.
uchwały Zarządu Banku o odstąpieniu z dniem 16 września 2016 r. od:
(i)

przeprowadzania, na podstawie Prospektu, dalszych ofert publicznych niezabezpieczonych,
podporządkowanych obligacji na okaziciela emitowanych w ramach publicznego programu emisji
obligacji podporządkowanych do maksymalnej wartości 800.000.000 PLN, ustanowionego na
podstawie Uchwały Zarządu Banku nr 407/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie otwarcia
Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Banku S.A. oraz Uchwały Rady
Nadzorczej Banku nr 83/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie akceptacji decyzji Zarządu Banku o
otwarciu Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A. („Program”)
oraz

(ii)

ubiegania się, na podstawie Prospektu, o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym dalszych
niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela emitowanych w ramach Programu.

Powyższa decyzja wynika z braku zamiaru emitowania w najbliższym okresie przez Bank dalszych
podporządkowanych obligacji w ofertach publicznych na podstawie Prospektu.
Dla uniknięcia wątpliwości, Zarząd Banku potwierdza, że decyzja wskazana w niniejszym raporcie nie oznacza
utraty ważności przez Program, ma zaś na celu doprowadzenie do wygaśnięcia ważności Prospektu.
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania dalszych ofert publicznych obligacji emitowanych w ramach
Programu oraz od ubiegania się o dopuszczenie dalszych obligacji do obrotu na rynku regulowanym na
podstawie Prospektu została opublikowana w dniu 16 września 2016 r. w sposób, w jaki został udostępniony
do publicznej wiadomości Prospekt, co oznacza, iż ważność Prospektu wygasa z dniem 16 września 2016 r.

