„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Astraud Daniel

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Wiceprezes Zarządu Banku

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

6 232,66

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 6 232,66
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Bezieau Philippe

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Wiceprezes Zarządu Banku

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

534,00

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 534,00
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

1

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Konarzewska-Włodarczyk Agnieszka

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Dyrektor Zarządzający Pionu Przedsiębiorstw Międzynarodowych, Dużych
Przedsiębiorstw Polskich oraz Sektora Publicznego i Instytucji

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

1 397,00

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 1 397,00
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Bochev Blagoy

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Wiceprezes Zarządu Banku

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

3 492,00

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 3 492,00
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Kuligowska Monika

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży PF

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

959,00

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 959,00
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Benaroya François

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Wiceprezes Zarządu Banku

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

6 302,34

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 6 302,34
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

1

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Gerula Marek

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Dyrektor Zarządzający Pionu Ryzyka Klientów CIB, Korporacyjnych, MSP
oraz Agro

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

1 022,00

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 1 022,00
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

1

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Bżykot Tomasz

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Dyrektor Zarządzający Pionu Monitoringu Zgodności i Przeciwdziałania
Nadużyciom

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

1 220,45

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 1 220,45
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Pelczarski Jaromir

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Wiceprezes Zarządu Banku

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

4 198,02

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 4 198,02
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Rot Jarosław

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Dyrektor Zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

3 061,59

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 3 061,59
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Kembłowski Wojciech

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Wiceprezes Zarządu Banku

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

3 397,02

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 3 397,02
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Bońka Marcin

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Dyrektor Zarządzający Pionu Rynków Finansowych

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

4 091,67

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 4 091,67
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Jezierski Ryszard

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Dyrektor Zarządzający Pionu Zarządzania Ryzykiem Systemowym

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

2 249,34

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 2 249,34
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Urbaniak Bartosz

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Członek Zarządu Banku

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

2 542,33

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 2 542,33
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Gajek Iwona

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Dyrektor Zarządzający Pionu Prawnego

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

1 806,67

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 1 806,67
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Legęć Magdalena

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Wiceprezes Zarządu Banku

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

3 247,67

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 3 247,67
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Nachyła Monika

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Członek Rady Nadzorczej

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

2 011,33

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 2 011,33
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Wancer Józef

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Przewodniczący Rady Nadzorczej

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

2 375,67

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 2 375,67
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Bogus Tomasz

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Prezes Zarządu Banku

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

5 816,33

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 5 816,33
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

„Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające”
[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej
przez Bank].

a)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
Nazwa/Nazwisko
Śledziewski Jerzy

2
a)

Powód powiadomienia
Stanowisko/status
Wiceprezes Zarządu Banku

b)

Pierwotne
powiadomienie/zmia
na

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

b)

LEI

4

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
instrumentu Kod
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
identyfikacyjny
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

1

a)

b)
c)

Rodzaj transakcji

Pierwotne powiadomienie

NMH2KF074RKAGTH4CM63

Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych na gotówkę

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

47,90 PLN

1 003,00

d)

Informacje zbiorcze
—Łączny Wolumen
— Cena

- Łączny wolumen: 1 003,00
- Cena: 47,90 PLN

e)

Data transakcji

2017-09-15

f)

Miejsce transakcji
Poza systemem obrotu

