INFORMACJA O ZALECENIU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DOTYCZĄCYM ZWIĘKSZENIA
FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU
Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 13 marca 2017 r.
Zarząd Idea Bank S.A. („Bank”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 6 marca 2017 r. niniejszym
informuje, że stosując się do otrzymanego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego przeznaczenia całości
zysku wypracowanego przez Bank w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r., w dniu 13 marca 2017 r. Zarząd
podjął uchwałę zgodnie z którą zaproponował przeznaczenie całości zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2016 r. na podwyższenie kapitału zapasowego Banku. Ponadto, Zarząd Banku przygotował nowy projekt uchwały nr 21
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na dzień 30 marca 2017 r., zgodnie z którym zaproponowano
przeznaczenie całego zysku Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. w kwocie 177.244.467,93 PLN
(słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem 93/100
złotych) na podwyższenie kapitału zapasowego Banku („Uchwała”). Na dzień niniejszego raportu bieżącego nie zostało
zakończone głosowanie Rady Nadzorczej Banku nad wnioskiem Zarządu dotyczącym zaopiniowania projektu powyższej
Uchwały. O stanowisku Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie Bank poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) 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 (Dz.U. Nr 33,
poz. 259 z późn. zm.).
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Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).

