Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii J Banku
BGŻ BNP Paribas S.A.

raport bieżący nr 45/2018
data sporządzenia: 18 lipca 2018 r.
Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy
pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,
Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to
ograniczeniom lub jest niedozwolone.
W nawiązaniu w szczególności do raportów bieżących nr 27/2018 z dnia 18 maja 2018 r.,
nr 37/2018 z dnia 4 lipca 2018 r., nr 42/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. oraz nr 43/2018
z dnia 17 lipca 2018 r., Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Spółka”) informuje, że
w dniu 17 lipca 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał
komunikat, w którym poinformował, że zgodnie z decyzją KDPW nr 441/2018 z dnia
13 lipca 2018 r. w dniu 19 lipca 2018 r. w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez KDPW zostanie zarejestrowanych 2.500.000 (dwa miliony pięćset
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda, oznaczonych kodem ISIN PLBGZ0000010.

Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.
Zastrzeżenie:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 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.
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę
jest wyłącznie przekazanie informacji o komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii J Spółki. Niniejszy raport bieżący nie służy
w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji serii J i nie jest
materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby
promowania akcji serii J lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich
nabycia lub objęcia.
Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania,
bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych
państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale
może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa
w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej
Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie
mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem
transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej
Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku
rejestracyjnego.

