Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

raport bieżący nr 20/2016
data sporządzenia: 31 maja 2016 r.
Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”, „BGŻ BNP Paribas”), w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 30 marca 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu
31 maja 2016 r. Bank powziął informację o dokonaniu w dniu 31 maja 2016 r., przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wpisu połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
(„Sygma Bank Polska”) („Połączenie”).
Połączenie zostało przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września
2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) przez
przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska (spółki
przejmowanej) na BGŻ BNP Paribas (spółkę przejmującą) – połączenie przez przejęcie.
Przejęty w wyniku Połączenia Sygma Bank Polska był podmiotem zależnym od Banku.
Specjalizował się w aktywnym wspieraniu sieci detalicznych poprzez usługi finansowe
przeznaczone dla ich klientów, w szczególności karty kredytowe, kredyty ratalne oraz
pożyczki gotówkowe.
Z dniem Połączenia na rynku bankowym marka Sygma Bank zostaje zastąpiona marką
BGŻ BNP Paribas.
Zakończenie fuzji operacyjnej planowane jest na pierwszą połowę 2017 r.
Bank szacuje, że synergie związane z połączeniem BGŻ BNP Paribas z Sygma Bank
Polska osiągną docelowy poziom 86 mln PLN w roku 2018, w tym synergie kosztowe
31 mln PLN. W celu zrealizowania efektów synergii szacowana wartość kosztów
restrukturyzacji, koniecznych do poniesienia do roku 2017, wyniesie 88 mln PLN.
BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.
Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowoinwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP
i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku
polskim i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw
z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki
żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) oraz § 5 ust. 1 pkt 14 i § 20 rozporządzenia Ministra
Finansów z 19 lutego 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 (tekst jednolity: Dz.
U. z 2014 r., poz. 133)

