
 

 

 

 

 

Raport bieżący nr 7/2012 z dnia 13 grudnia 2012  

 

Uchwały GPW o wprowadzeniu akcji oraz praw do akcji Alior Bank S.A. do obrotu na rynku 

regulowanym i ustalenie pierwszego dnia ich notowania.  

 

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 1276/2012 na podstawie § 38 ust. 1 

i 3 Regulaminu GPW oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego na 

mocy której postanowił wprowadzić z dniem 14 grudnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu 

giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Banku, o wartości 

nominalnej 10 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

(„KDPW”) kodem „PLALIOR00045”: 

a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii A, 

b) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B. 

Zarząd GPW postanowił notować wyżej wskazane akcje w systemie notowań ciągłych pod nazwą 

skróconą „ALIOR” i oznaczeniem „ALR”.  

Dodatkowo, na mocy drugiej podjętej w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu GPW nr 1277/2012, 

Zarząd GPW postanowił na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW oraz § 1 ust. 1 Rozdziału 

VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego o wprowadzeniu z dniem 14 grudnia 2012 r. w 

trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12.332.965 (dwanaście milionów 

trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) praw do akcji zwykłych na 

okaziciela serii C Banku, o wartości nominalnej 10 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem 

„PLALIOR00052”. 

Zarząd GPW postanowił notować wyżej wskazane prawa do akcji w systemie notowań ciągłych 

pod nazwą skróconą „ALIOR-PDA” i oznaczeniem „ALRA”.  

Obie uchwały Zarządu GPW weszły w życie z dniem ich podjęcia.  

 

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 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. 

 


