Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Raport bieżący 1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Alior Bank S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 02 stycznia 2014
r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w Warszawie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii G oraz zmianę Statutu Spółki.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 699.412.610,00 (słownie: sześćset
dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwanaście tysięcy sześćset dziesięć) złotych i dzieli
się na 69.941.261 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy
dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 69.941.261 akcji,
po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 69.941.261 głosów. Struktura
kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:





50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A;
1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B;
12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset
sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C; oraz
6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2013, Zarząd Spółki informuje, iż ogłoszona w
nim treść statutu Spółki wchodzi w życie z momentem zarejestrowania zmiany statutu Spółki, tj. z
dniem 02 stycznia 2014 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9) oraz § 38 ust. 1 pkt 2) 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.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA
TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII,
KANADY ORAZ JAPONII.
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ma charakter wyłącznie

informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania
bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Alior Bank S.A. z
siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na
terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne
rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub
być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie
zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane
ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji
niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o
Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

