Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii I Banku BGŻ BNP
Paribas S.A. oraz ustalenia dnia referencyjnego

Raport bieżący nr 45/2015 z dnia 7 maja 2015 r.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”, „BGŻ BNPP”) (uprzednio działającego pod firmą „Bank Gospodarki
Żywnościowej S.A.”) niniejszym informuje, że w dniu 6 maja 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 296/15 o (i) rejestracji w depozycie papierów wartościowych
28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku, o wartości nominalnej 1 PLN każda, rejestrowanych w
rezultacie przydziału akcji Banku, dokonanego zgodnie z § 217 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, poprzez
zamianę akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. („BNPP Polska”) na akcje BGŻ BNPP w stosunku 6:5, w związku z
połączeniem Banku z BNPP Polska („Akcje Połączeniowe”), 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) BNPP Polska (spółki przejmowanej) na BGŻ BNPP (spółki przejmującej),
oraz (ii) nadaniu Akcjom Połączeniowym kodu ISIN PLBGZ0000010.
Rejestracja Akcji Połączeniowych nastąpi pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany
decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone
inne akcje BGŻ BNPP oznaczone kodem ISIN PLBGZ0000010.
Rejestracja Akcji Połączeniowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów
potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym, nie wcześniej
jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu. Ponadto, Zarząd KDPW
stwierdził, że wraz z dokonaniem przydziału Akcji Połączeniowych, zamknięte zostaną konta ewidencyjne
prowadzone w depozycie papierów wartościowych dla akcji BNPP Polska oznaczonych kodem ISIN
PLPPAB000011.
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. oraz raportu bieżącego
nr 36/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarząd Banku informuje, że na podstawie uchwały wskazanej powyżej
Zarząd KDPW ustalił, że dniem referencyjnym będzie dzień 7 maja 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 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)

