Nabycie akcji przez EBOR

raport bieżący nr 67/2018
data: 5 listopada 2018 r.
Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 61/2018 z dnia 31 października 2018 r. dotyczącego rejestracji podziału Raiffeisen
Bank Polska S.A. („RBPL”) oraz wcześniejszego raportu bieżącego Banku nr 18/2018
z dnia 10 kwietnia 2018 r. dotyczącego zawarcia przez Bank w dniu 10 kwietnia 2018 r.
umowy transakcyjnej z Raiffeisen Bank International AG („RBI”) oraz BNP Paribas SA
(„BNPP”) w sprawie nabycia przez Bank podstawowej działalności RBPL zawierającego
między innymi informację, że niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego Banku przez właściwy sąd rejestrowy w związku z podziałem nowe akcje
zwykłe imienne wyemitowane przez Bank na rzecz RBI w zamian za podstawową
działalność RBPL zostaną nabyte od RBI przez BNPP lub przez osobę trzecią lub osoby
trzecie wskazane przez BNPP, niniejszym informuje, że w dniu 5 listopada 2018 r. Bank
zawarł Umowę Ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”)
dotyczącą proponowanej inwestycji kapitałowej EBOR w Bank. Zgodnie z
postanowieniami Umowy Ramowej Bank zobowiązał się do przestrzegania pewnych zasad
i wymogów EBOR mających zastosowanie do wszystkich beneficjentów finansowania ze
strony EBOR.
Ponadto, dnia 5 listopada 2018 r. Zarząd Banku powziął wiadomość, że w dniu
5 listopada 2018 r. EBOR nabył stanowiący około 4,5% udział w kapitale zakładowym
oraz ogólnej liczbie głosów w Banku, w ramach inwestycji o wartości 430 milionów PLN,
o czym EBOR poinformował również w komunikacie prasowym.
W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do m.in. raportów bieżących nr 65/2018 oraz
nr 66/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. dotyczących zawiadomień odpowiednio RBI i BNPP
o zmianie ich udziału w łącznej liczbie głosów w Banku, Zarząd niniejszym zawiadamia,
że w wyniku transakcji dotyczących akcji zwykłych imiennych Banku, RBI zbył cały
wynoszący 9,8% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Banku na rzecz
odpowiednio BNPP i EBOR. Wobec powyższego aktualna struktura akcjonariatu Banku
przedstawia się następująco: Grupa BNPP 88,8%, EBOR 4,5% oraz pozostali
akcjonariusze mniejszościowi 6,7%.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku) oraz uchylającego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

