Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 43/2015 z dnia 6 maja 2015 r.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) (uprzednio działającego pod firmą „Bank Gospodarki Żywnościowej
S.A.”) niniejszym informuje, że w dniu 6 maja 2015 r. do siedziby Banku wpłynęło zawiadomienie, sporządzone
przez BNP PARIBAS SA z siedzibą w Paryżu, Francja („BNP PARIBAS”), dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie
głosów w Banku.
BNP PARIBAS zawiadomił Bank o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, która nastąpiła w dniu 30 kwietnia
2015 r., tj. w dniu zarejestrowania: (i) połączenia Banku z BNP Paribas Bank Polska S.A. („BNPP Polska”) poprzez
przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na Bank w zamian za akcje
emitowane przez Bank („Połączenie”); oraz (ii) podwyższenia kapitału zakładowego Banku o 28.099.554,00 PLN
w drodze emisji 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN każda („Akcje
Połączeniowe”) – w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Rejestracja”). W
wyniku Połączenia, BNP Paribas Fortis SA/NV, spółka zależna od BNP PARIBAS, nabyła 23.884.620 Akcji
Połączeniowych jako akcjonariusz BNPP Polska.
Przed Rejestracją BNP PARIBAS posiadał łącznie 50.524.889 akcji Banku reprezentujących 90,00% kapitału
zakładowego. Taka liczba akcji odpowiada 50.524.889 głosom oraz 90,00% ogólnej liczby głosów Banku.
Po Rejestracji BNP PARIBAS posiada łącznie 74.409.509 akcji Banku reprezentujących 88,33% kapitału
zakładowego. Taka liczba akcji odpowiada 74.409.509 głosom oraz 88,33% ogólnej liczby głosów Banku, przy
czym:
a) 50.524.889 akcji Banku, reprezentujących 59,98% kapitału zakładowego i odpowiadających 50.524.889
głosom oraz 59,98% ogólnej liczby głosów BNP PARIBAS posiada bezpośrednio; oraz
b) 23.884.620 akcji Banku, reprezentujących 28,35% kapitału zakładowego i odpowiadających 23.884.620
głosom oraz 28,35% ogólnej liczby głosów BNP PARIBAS posiada pośrednio poprzez spółkę zależną BNP Paribas
Fortis SA/NV.
W związku z powyższym udział BNP PARIBAS w ogólnej liczbie głosów w Banku zmniejszył się poniżej poziomu
90% ogólnej liczby głosów i jednocześnie zmienił się o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Za wyjątkiem BNP Paribas Fortis SA/NV, żaden z podmiotów zależnych od BNP PARIBAS nie posiada akcji Banku.
BNP PARIBAS nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu z akcji Banku w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c 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).

Podstawa prawna:

art. 70 ust. 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)

