
 

 

 

 

 

Raport bieżący nr 8/2012 z dnia 13 grudnia 2012  

 

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku  

 

Zarząd spółki Alior Bank S.A.  informuje o otrzymaniu w dniu 13 grudnia 2012 roku 

następujących zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi. 

 

 Zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Wojciecha Sobieraja 8,365 akcji po cenie 

45,60 zł za każdą akcję, akcji Emitenta tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w 

którym pełni funkcję Prezesa Zarządu. Transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich 

przydziału w Ofercie Publicznej. 

 Zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Nielsa Lundorffa  17,521 akcji po cenie 

45,60 zł za każdą akcję, Emitenta tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym 

pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich 

przydziału w Ofercie Publicznej. 

 Zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Cezarego Smorszczewskiego 16,231 akcji po 

cenie 45,60 zł za każdą akcję, Emitenta tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w 

którym pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i 

ich przydziału w Ofercie Publicznej. 

 Zawiadomienie dotyczące nabycia przez Panią Katarzyną Sułkowską 2,851 akcji po cenie 

45,60 zł za każdą akcję, Emitenta tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym 

pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich 

przydziału w Ofercie Publicznej. 

 Zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Artura Maliszewskiego 3042 akcji po cenie 

45,60 zł za każdą akcję, Emitenta tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym 

pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich 

przydziału w Ofercie Publicznej. 

 Zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Krzysztofa Czuba 168 akcji po cenie 45,60 zł 

za każdą akcję Emitenta tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym pełni 

funkcję Wiceprezesa Zarządu. Transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich 

przydziału w Ofercie Publicznej. 

 Zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Witolda Skroka 168 akcji po cenie 45,60 zł 

za każdą akcję Emitenta tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym pełni 

funkcję Wiceprezesa Zarządu. Transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich 

przydziału w Ofercie Publicznej. 

 

Akcje zostały przydzielone ww. osobom w dniu 10 grudnia 2012 roku. 



 

 

 

 Zawiadomienie dotyczące nabycia przez współmałżonkę Pana Wojciecha Sobieraja - Panią 

Annę Sobieraj 148 akcji po cenie 54,15 zł za każdą akcję, Emitenta tj. Alior Bank S.A. z 

siedzibą w Warszawie. Transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w 

Ofercie Publicznej. Akcje zostały przydzielone ww. osobie w dniu 7 grudnia 2012 roku. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.   

  

 


