
Uchwała Nr 23/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alior Bank Spółka Akcyjna 

z dnia 23 lipca 2012 roku 

w sprawie zmiany § 9 Statutu Banku  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), 

działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(„KSH”) oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku („Statut”), uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zamianę wszystkich akcji Banku będących akcjami imiennymi na akcje 

na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. prawo bankowe. 

§ 2 

Zmienia się dotychczasowy § 9 Statutu, nadając mu następujące brzmienie: 

„§9. 

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 512.500.000 PLN (słownie: pięćset dwanaście 

milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt 

milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) 

każda oraz 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii 

B o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda. 

2. Wszystkie akcje Banku są akcjami imiennymi i zostaną zamienione na akcje na 

okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi. 

3. Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, 

zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.” 

§ 3 
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Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu wskazana 

w § 2 uzyskuje moc obowiązującą od jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

 

Uchwała Nr 24/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alior Bank Spółka Akcyjna 

z dnia 23 lipca 2012 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych 

serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich 

akcji serii C, zmiany Statutu Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 

akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dematerializacji akcji serii C 

oraz praw do akcji serii C 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), 

działając na podstawie art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego, systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz 

art. 430, 431, 432, 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(„KSH”), oraz § 17 ust. 2 pkt 1 oraz 5 statutu Banku („Statut”), uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 50.000.000,00 PLN 

(słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) oraz nie wyższą niż 250.000.000,00 PLN 

(słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) do kwoty nie niższej niż 

562.500.000,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy 

złotych) oraz nie wyższej niż 762.500.000,00 PLN (siedemset sześćdziesiąt dwa 

miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 5.000.000 (słownie: pięć 

milionów), ale nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć 

złotych) każda („Akcje Serii C”).  
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2. Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 

pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o 

Ofercie.  

3. Wszystkie akcje Banku zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie 

emisyjnym („Prospekt”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w 

związku z ofertą publiczną akcji Banku, w tym Akcji Serii C, oraz w związku z 

ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Banku, w 

szczególności Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C („Prawa do Akcji Serii C”) 

do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). 

4. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2012, tj. począwszy 

od dnia 1 stycznia 2012 r. na równi z pozostałymi akcjami Banku. 

5. Akcje Serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

§ 2 

1. W interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości 

prawa poboru wszystkich Akcji Serii C. 

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji 

Serii C dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny 

emisyjnej Akcji Serii C stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności związanych z 

podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków 

subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym do:  

a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C stosownie do art. 54 

ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie; jeżeli Zarząd Banku nie skorzysta z niniejszego 

upoważnienia, liczbą Akcji Serii C oferowanych w ofercie publicznej będzie 

maksymalna liczba Akcji Serii C wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały; 



 4 

b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, w tym przedziału cenowego i ceny 

maksymalnej Akcji Serii C; 

c) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C; 

d) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C; oraz  

e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji 

Banku, w tym Akcji Serii C, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, 

w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w 

odniesieniu do akcji Banku objętych ofertą publiczną, w tym Akcji Serii C. 

2. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu 

zaoferowania wszystkich akcji Banku w drodze oferty publicznej w rozumieniu 

Ustawy o Ofercie, w tym w szczególności do: (i) złożenia do Komisji Nadzoru 

Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu oraz (ii) przeprowadzenia oferty 

publicznej.  

3. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania 

niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty 

publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję 

o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej, Zarząd Banku może nie wskazywać 

nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać 

ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później. 

§ 4 

1. Uwzględniając zmiany § 9 Statutu wynikające z Uchwały Nr 23, w związku z § 1-3 

niniejszej uchwały, § 9 ust. 1 Statutu Banku, w brzmieniu nadanym mu Uchwałą Nr 

23, zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi od 562.500.000 PLN (słownie: pięćset 

sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) do 762.500.000 (słownie: siedemset 

sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 

56.250.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji 

zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda i nie 

więcej niż 76.250.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt 
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tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) 

każda, w tym:  

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

• 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii 

B; oraz  

• nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 25.000.000 (słownie: 

dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych serii C”.  

2. Zmiana Statutu Banku, o której mowa w ust. 1 powyżej, wymaga zezwolenia Komisji 

Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe oraz ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

3. Upoważnia się Zarząd Banku do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być 

podwyższony kapitał zakładowy Banku, przy czym suma określona przez Zarząd 

Banku nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna 

podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść § 9 Statutu Banku 

określi Zarząd Banku na podstawie art. 432 § 4 KSH oraz art. 310 w związku z art. 

431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości 

objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii C. 

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. 

§ 5 

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie oraz wprowadzenie do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 25.000.000 

(słownie: dwadzieścia pięć milionów) Akcji Serii C oraz nie więcej niż 25.000.000 

(słownie: dwadzieścia pięć milionów) Praw do Akcji Serii C. Upoważnia się Zarząd 

Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem 

postanowień niniejszego ustępu.  

2. Postanawia się o dematerializacji nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia 

pięć milionów) Akcji Serii C oraz nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia 
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pięć milionów) Praw do Akcji Serii C. Działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,  upoważnia się Zarząd 

Banku do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o 

rejestrację nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) Akcji Serii 

C oraz nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów)  Praw do 

Akcji Serii C, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności 

związanych z ich dematerializacją. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 

 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWALY NR 24 

OPINIA ZARZĄDU ALIOR BANK S.A. 

z dnia 6 lipca 2012 r. 

w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym 

podwyższeniem kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji serii C oraz sposobu ustalenia ceny 

emisyjnej akcji serii C  

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą 

w Warszawie („Bank”) sporządził niniejszą opinię w dniu 6 lipca 2012 r. w związku z planowanym 

podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Banku poprzez emisję nie mniej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) oraz 

nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji serii C Banku („Akcje 

Serii C”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w stosunku 

do wszystkich Akcji Serii C („Uchwała”). 

 

I. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii C 

W opinii Zarządu Banku, z uwagi na wskazane poniżej powody, wyłączenie w całości prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w stosunku do wszystkich Akcji Serii C jest 

zgodne z interesem Banku i służy realizacji celów strategicznych Banku.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Banku poprzez emisję Akcji Serii C z wyłączeniem 

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku oraz zaoferowanie Akcji 

Serii C w drodze oferty publicznej są ściśle związane z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie 

i wprowadzenie wszystkich akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).  

Emisja Akcji Serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

Banku oraz przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii C pozwolą na pozyskanie 

dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Banku oraz 

realizację strategii Banku, a także umożliwią Bankowi poszerzenie grupy akcjonariuszy Banku, 

zapewniając odpowiednią płynność i rozproszenie akcji w obrocie na GPW. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Banku stwierdza, że emisja Akcji Serii C z wyłączeniem 

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku leży w interesie Banku. 

W związku z tym, Zarząd Banku opiniuje pozytywnie emisję Akcji Serii C z wyłączeniem 

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku.  

II. Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C 

Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd Banku przede wszystkim w oparciu 

o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zarówno 

polskich jak i zagranicznych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających 

wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach 

kapitałowych w czasie przeprowadzania oferty publicznej, oraz sytuacji finansowej Banku 

aktualnej w czasie przeprowadzania oferty publicznej, bieżących wydarzeń i perspektyw 

rozwoju Banku, a także w oparciu o rekomendacje instytucji finansowych zaangażowanych w 

ofertę publiczną akcji Banku.   

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy 

dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały a dniem ustalenia ceny 

emisyjnej Akcji Serii C, udzielenie Zarządowi Banku upoważnienia w tym zakresie jest 

uzasadnione oraz zgodne z interesem Banku. Taki sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji 

Serii C umożliwia ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym wartości rynkowej akcji z 

uwzględnieniem wielkości i jakości popytu na oferowane akcje Banku, które zostaną 

przeanalizowane po zakończeniu procedury budowania księgi popytu wśród inwestorów 

instytucjonalnych zarówno polskich jak i zagranicznych.  

III. Wnioski 

Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Banku rekomenduje Nadzwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały Nr 2.  

 

Uchwała Nr 25/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alior Bank Spółka Akcyjna 

z dnia 23 lipca 2012 roku 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A oraz serii B do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. i dematerializacji akcji serii A oraz serii B 

§ 1 

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie oraz wprowadzenie do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 50.000.000 (słownie: 

pięćdziesięciu  milionów) akcji zwykłych serii A oraz 1.250.000 (słownie: jednego 

miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych serii B. Upoważnia się Zarząd 

Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem 

postanowień niniejszego ustępu. 
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2. Postanawia się o dematerializacji 50.000.000 (słownie: pięćdziesięciu milionów) akcji 

zwykłych serii A oraz 1.250.000 (słownie: jednego miliona dwustu pięćdziesięciu 

tysięcy) akcji zwykłych serii B. Działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Banku do 

zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 

50.000.000 (słownie: pięćdziesięciu milionów) akcji zwykłych serii A oraz 1.250.000 

(słownie: jednego miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych serii B, a 

także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich 

dematerializacją. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 


