ZAWARCIE UMÓW SPRZEDAŻY AKCJI

Raport bieżący nr 116/2017 z dnia 28 września 2017 r.
Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 września 2017 r. zawarł ze
spółką LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie („LC Corp”) przy udziale i za pośrednictwie firmy
inwestycyjnej umowę sprzedaży akcji spółki Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu („IL”, „Umowa
I”).
Na podstawie Umowy I Emitent zbył, a LC Corp nabył 5878 akcji zwykłych imiennych IL, o wartości
nominalnej 1 000 zł każda, stanowiących 25,01% kapitału zakładowego IL i uprawniających do 25,01 %
głosów na walnym zgromadzeniu IL („Akcje”), za cenę w kwocie 107 543 000 zł, z czego 100 000 000
płatne będzie w terminie 5 tygodni od zawarcia Umowy, pozostała zaś część będzie płatna w terminie
12 miesięcy od daty zawarcia Umowy I. Na dzień zawarcia Umowy I Emitent posiadał 23 501 akcji IL, o
wartości nominalnej 1 000 zł każda, stanowiących 100 % kapitału zakładowego IL. Przeniesienie
własności Akcji nastąpiło w dniu dzisiejszym. Umowa I uprawnia LC Corp do żądania sprzedaży przez
Emitenta na rzecz LC Corp dodatkowego pakietu 5875 akcji IL, stanowiących 25% kapitału
zakładowego IL („Akcje Opcyjne”) („Opcja Call”). Opcja Call może zostać wykonana w każdym czasie
pod warunkiem nabycia przez LC Corp Akcji. Cena sprzedaży Akcji Opcyjnych w wykonaniu Opcji Call
zostanie określona zgodnie z następującym wzorem: , Cena Call = wartość godziwa IL na dzień
wykonania Opcji Call / liczba wszystkich akcji IL x ilość akcji IL objęta Opcją Call, pomniejszona o
dyskonto w wysokości 5%.
Ponadto Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 września 2017 r. został powiadomiony o
zawarciu w dniu 28 września 2017 r. przez jednostkę zależną od Emitenta – IL z LC Corp umowy
sprzedaży, na podstawie której IL nabył 1883 akcji zwykłych imiennych Getin Leasing S.A. z siedzibą
we Wrocławiu („GL”) stanowiących 25% kapitału zakładowego GL i dających 25% głosów na Walnym
Zgromadzeniu GL, za cenę w wysokości 100 000 000 złotych („Umowa II”), płatną w terminie 5 tygodni
od daty zawarcia Umowy II. Transakcja została dokonana za pośrednictwem i przy udziale firmy
inwestycyjnej: Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od IL,
zakres i treść Umowy II nie odbiegają od standardu tego typu umów funkcjonujących na rynku.

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, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

