INFORMACJA O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI IDEA BANK S.A.
Raport bieżący nr 64/2017 z dnia 22 maja 2017 r.
Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 22 maja 2017 roku od Getin Noble Bank S.A.
zawiadomienia o następującej treści:
„Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j. z
dnia 2016.10.07) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Idea Bank S.A. (dalej: „Spółka”) w transakcji zawartej
i dokonanej za pośrednictwem firmy inwestycyjnej poza systemem obrotu na podstawie warunkowej umowy
sprzedaży z dnia 9 maja 2017 r., rozliczonej w dniu 17 maja 2017 r., Getin Noble Bank S.A. („Bank”) zwiększył stan
posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Przed nabyciem akcji Bank posiadał 3 388 597 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowiło 4,32% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 3 388
597 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,26% ogólnej liczby głosów.
Po rozliczeniu transakcji w dniu 17 maja 2017 r. Bank posiada 4 897 297 (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt
siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 6,25% kapitału zakładowego Spółki i jest
uprawniony do 4 897 297 (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem)
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 6,16% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 powołanej wyżej ustawy informujemy ponadto, że żaden podmiot zależnych od
Banku nie posiada akcji Spółki, jak również że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienie dotyczące
przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.
1639).

