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Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 
 
 
1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a)  Nazwa/Nazwisko Sławomir S. Sikora 
2 Powód powiadomienia 

a)  Stanowisko / Status Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
 

b)  Pierwotne 
zawiadomienie / 
zmiana 

Powiadomienie pierwotne. 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje 
lub monitorującego aukcje 

a)  Nazwa Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
 

b)  LEI  XLEZHWWOI4HFQDGL4793 
  
 

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 

a)  Opis instrumentu 
finansowego, 
rodzaj instrumentu,  
kod identyfikacyjny 

Akcja fantomowa - pochodny instrument finansowy oparty o kurs akcji Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. 
Kod identyfikacyjny: brak. 
 
 

b)  Rodzaj transakcji Rozliczenie transakcji związanych z akcjami fantomowymi (stanowiącymi nagrody 
długoterminowe), których nabycie nastąpiło z dniem 2019-01-18. 
 
 
 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

53,55 PLN 8372,02 

  
 

d)  Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 
- Cena 
 
 

 
Łączny wolumen – 8372,02 
Cena – 53,55 PLN 
 
  

e)  Data transakcji 2019-07-22 
 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu. 
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Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 
 
 
1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a)  Nazwa/Nazwisko Maciej Kropidłowski 
2 Powód powiadomienia 

a)  Stanowisko / Status Wiceprezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
 

b)  Pierwotne 
zawiadomienie / 
zmiana 

Powiadomienie pierwotne. 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje 
lub monitorującego aukcje 

a)  Nazwa Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
 

b)  LEI  XLEZHWWOI4HFQDGL4793 
  
 

4 a 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 

a)  Opis instrumentu 
finansowego, 
rodzaj instrumentu,  
kod identyfikacyjny 

Akcja fantomowa - pochodny instrument finansowy oparty o kurs akcji Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. 
Kod identyfikacyjny: brak. 
 
 

b)  Rodzaj transakcji Stwierdzenie nabycia prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok 2018, 
przyznanego w postaci krótkoterminowej nagrody w akcjach fantomowych  
 
 
 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

 53,55 PLN  8104,20 

  
 

d)  Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 
- Cena 
 
 

 
Łączny wolumen – 8104,20 
Cena – 53,55 PLN 
 
  

e)  Data transakcji 2019-07-22 
 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu. 
 
  

4 b 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 

a)  Opis instrumentu 
finansowego, 
rodzaj instrumentu,  
kod identyfikacyjny 

Akcja fantomowa - pochodny instrument finansowy oparty o kurs akcji Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. 
Kod identyfikacyjny: brak. 
 
 

b)  Rodzaj transakcji Rozliczenie transakcji związanej z akcjami fantomowymi (stanowiącymi nagrodę 
krótkoterminową), których nabycie nastąpiło z dniem 2019-07-22 (zgodnie z 
informacją w punkcie 4a powyżej). 
 
 
 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 
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53,55 PLN 8104,20 

  
 

d)  Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 
- Cena 
 
 

 
Łączny wolumen – 8104,20 
Cena – 53,55 PLN 
 
  

e)  Data transakcji 2019-07-22 
 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu. 
 
  

4 c 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 

a)  Opis instrumentu 
finansowego, 
rodzaj instrumentu,  
kod identyfikacyjny 

Akcja fantomowa - pochodny instrument finansowy oparty o kurs akcji Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. 
Kod identyfikacyjny: brak. 
 
 

b)  Rodzaj transakcji Rozliczenie transakcji związanych z akcjami fantomowymi (stanowiącymi nagrody 
długoterminowe), których nabycie nastąpiło z dniem 2019-01-18. 
 
 
 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

53,55 PLN 7932,75 

  
 

d)  Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 
- Cena 
 
 

 
Łączny wolumen – 7932,75 
Cena – 53,55 PLN 
 
  

e)  Data transakcji 2019-07-22 
 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu. 
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Notification on transactions described in article 19(1) of the MAR  
 

1 Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated  
a)  Name  David Mouille 

 
2 Reason for the notification  
a)  Position/status   Vice President of the Management Board  
b)  Initial notification 

/Amendment  
Initial notification 

3 Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or 
auction monitor  

a)  Name  Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
 

b)  LEI XLEZHWWOI4HFQDGL4793 
 
 

4 a Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type 
of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted  

a)  Description of the 
financial instrument, 
type of instrument  
 
Identification code  

Phantom share – a derivative financial instrument based on the price of the 
shares of Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
Identification code: none. 
 
 
  

b)  Nature of the 
transaction 

Acquisition of rights to the variable remuneration for 2018 in the form of the 
short-term phantom shares award. 
 

c)  Price(s) and volume(s) Price(s) Volume(s) 

PLN 53.55 8478.26 

  
 

d)  Aggregated information 
- Aggregated volume 
- Price 
 
 

 
Aggregated volume – 8478.26 
Price – PLN  53.55 

e)  Date of the transaction 2019-07-22  
 

f)  Place of the transaction  Outside a trading venue. 
4 b Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type 

of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted  
a   Description of the 

financial instrument, 
type of instrument  
 
Identification code  

Phantom share – a derivative financial instrument based on the price of the 
shares of Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
Identification code: none. 
 
 
  

b)  Nature of the 
transaction 

Settlement of the transaction related to short-term phantom shares award 
acquired on July 22, 2019 (according to information provided under item 4a 
above). 
  

c)  Price(s) and volume(s) Price(s) Volume(s) 

PLN 53.55 8478.26 

  
 

d)  Aggregated information 
- Aggregated volume 

 
Aggregated volume – 8478.26 
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- Price 
 
 

Price – PLN  53.55 
 

e)  Date of the transaction 2019-07-22  
 

f)  Place of the transaction  Outside a trading venue. 
4 c Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type 

of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted  
a   Description of the 

financial instrument, 
type of instrument  
 
Identification code  

Phantom share – a derivative financial instrument based on the price of the 
shares of Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
Identification code: none. 
 
 
  

b)  Nature of the 
transaction 

Settlement of the transaction related to long-term phantom shares award 
acquired on January 18, 2019. 
 

c)  Price(s) and volume(s) Price(s) Volume(s) 

PLN 53.55 3878.61 

  
 

d)  Aggregated information 
- Aggregated volume 
- Price 
 
 

 
Aggregated volume –  3878.61 
Price – PLN 53.55 

e)  Date of the transaction 2019-07-22  
 

f)  Place of the transaction  Outside a trading venue. 
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Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 
 
 
1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a)  Nazwa/Nazwisko Barbara Sobala 
2 Powód powiadomienia 

a)  Stanowisko / Status Wiceprezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
 

b)  Pierwotne 
zawiadomienie / 
zmiana 

Powiadomienie pierwotne. 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje 
lub monitorującego aukcje 

a)  Nazwa Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
 

b)  LEI  XLEZHWWOI4HFQDGL4793 
  
 

4 a 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 

a)  Opis instrumentu 
finansowego, 
rodzaj instrumentu,  
kod identyfikacyjny 

Akcja fantomowa - pochodny instrument finansowy oparty o kurs akcji Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. 
Kod identyfikacyjny: brak. 
 
 

b)  Rodzaj transakcji Stwierdzenie nabycia prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok 2018, 
przyznanego w postaci krótkoterminowej nagrody w akcjach fantomowych  
 
 
 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

 53,55 PLN  2400,43 

  
 

d)  Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 
- Cena 
 
 

 
Łączny wolumen – 2400,43 
Cena – 53,55 PLN 
 
  

e)  Data transakcji 2019-07-22 
 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu. 
 
  

4 b 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 

a)  Opis instrumentu 
finansowego, 
rodzaj instrumentu,  
kod identyfikacyjny 

Akcja fantomowa - pochodny instrument finansowy oparty o kurs akcji Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. 
Kod identyfikacyjny: brak. 
 
 

b)  Rodzaj transakcji Rozliczenie transakcji związanej z akcjami fantomowymi (stanowiącymi nagrodę 
krótkoterminową), których nabycie nastąpiło z dniem 2019-07-22 (zgodnie z 
informacją w punkcie 4a powyżej). 
 
 
 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 
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53,55 PLN 2400,43 

  
 

d)  Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 
- Cena 
 
 

 
Łączny wolumen – 2400,43 
Cena – 53,55 PLN 
 
  

e)  Data transakcji 2019-07-22 
 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu. 
 
  

4 c 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 

a)  Opis instrumentu 
finansowego, 
rodzaj instrumentu,  
kod identyfikacyjny 

Akcja fantomowa - pochodny instrument finansowy oparty o kurs akcji Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. 
Kod identyfikacyjny: brak. 
 
 

b)  Rodzaj transakcji Rozliczenie transakcji związanych z akcjami fantomowymi (stanowiącymi nagrody 
długoterminowe), których nabycie nastąpiło z dniem 2019-01-18. 
 
 
 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

53,55 PLN 1358,85 

  
 

d)  Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 
- Cena 
 
 

 
Łączny wolumen – 1358,85 
Cena – 53,55 PLN 
 
  

e)  Data transakcji 2019-07-22 
 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu. 
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Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 
 
 
1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a)  Nazwa/Nazwisko Natalia Bożek 
2 Powód powiadomienia 

a)  Stanowisko / Status Wiceprezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
 

b)  Pierwotne 
zawiadomienie / 
zmiana 

Powiadomienie pierwotne. 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje 
lub monitorującego aukcje 

a)  Nazwa Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
 

b)  LEI  XLEZHWWOI4HFQDGL4793 
  
 

4 a 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 

a)  Opis instrumentu 
finansowego, 
rodzaj instrumentu,  
kod identyfikacyjny 

Akcja fantomowa - pochodny instrument finansowy oparty o kurs akcji Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. 
Kod identyfikacyjny: brak. 
 
 

b)  Rodzaj transakcji Stwierdzenie nabycia prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok 2018, 
przyznanego w postaci krótkoterminowej nagrody w akcjach fantomowych  
 
 
 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

 53,55 PLN  1143,02 

  
 

d)  Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 
- Cena 
 
 

 
Łączny wolumen – 1143,02 
Cena – 53,55 PLN 
 
  

e)  Data transakcji 2019-07-22 
 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu. 
 
  

4 b 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 

a)  Opis instrumentu 
finansowego, 
rodzaj instrumentu,  
kod identyfikacyjny 

Akcja fantomowa - pochodny instrument finansowy oparty o kurs akcji Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. 
Kod identyfikacyjny: brak. 
 
 

b)  Rodzaj transakcji Rozliczenie transakcji związanej z akcjami fantomowymi (stanowiącymi nagrodę 
krótkoterminową), których nabycie nastąpiło z dniem 2019-07-22 (zgodnie z 
informacją w punkcie 4a powyżej). 
 
 
 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 
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53,55 PLN 1143,02 

  
 

d)  Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 
- Cena 
 
 

 
Łączny wolumen – 1143,02 
Cena – 53,55 PLN 
 
  

e)  Data transakcji 2019-07-22 
 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu. 
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Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 
 
 
1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a)  Nazwa/Nazwisko Katarzyna Majewska 
2 Powód powiadomienia 

a)  Stanowisko / Status Członek Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
 

b)  Pierwotne 
zawiadomienie / 
zmiana 

Powiadomienie pierwotne. 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje 
lub monitorującego aukcje 

a)  Nazwa Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
 

b)  LEI  XLEZHWWOI4HFQDGL4793 
  
 

4 a 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 

a)  Opis instrumentu 
finansowego, 
rodzaj instrumentu,  
kod identyfikacyjny 

Akcja fantomowa - pochodny instrument finansowy oparty o kurs akcji Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. 
Kod identyfikacyjny: brak. 
 
 

b)  Rodzaj transakcji Stwierdzenie nabycia prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok 2018, 
przyznanego w postaci krótkoterminowej nagrody w akcjach fantomowych  
 
 
 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

 53,55 PLN  2431,26 

  
 

d)  Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 
- Cena 
 
 

 
Łączny wolumen – 2431,26 
Cena – 53,55 PLN 
 
  

e)  Data transakcji 2019-07-22 
 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu. 
 
  

4 b 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 

a)  Opis instrumentu 
finansowego, 
rodzaj instrumentu,  
kod identyfikacyjny 

Akcja fantomowa - pochodny instrument finansowy oparty o kurs akcji Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. 
Kod identyfikacyjny: brak. 
 
 

b)  Rodzaj transakcji Rozliczenie transakcji związanej z akcjami fantomowymi (stanowiącymi nagrodę 
krótkoterminową), których nabycie nastąpiło z dniem 2019-07-22 (zgodnie z 
informacją w punkcie 4a powyżej). 
 
 
 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 
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53,55 PLN 2431,26 

  
 

d)  Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 
- Cena 
 
 

 
Łączny wolumen – 2431,26 
Cena – 53,55 PLN 
 
  

e)  Data transakcji 2019-07-22 
 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu. 
 
  

4 c 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 

a)  Opis instrumentu 
finansowego, 
rodzaj instrumentu,  
kod identyfikacyjny 

Akcja fantomowa - pochodny instrument finansowy oparty o kurs akcji Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. 
Kod identyfikacyjny: brak. 
 
 

b)  Rodzaj transakcji Rozliczenie transakcji związanych z akcjami fantomowymi (stanowiącymi nagrody 
długoterminowe), których nabycie nastąpiło z dniem 2019-01-18. 
 
 
 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

53,55 PLN 915,32 

  
 

d)  Informacje zbiorcze 
- Łączny wolumen 
- Cena 
 
 

 
Łączny wolumen – 915,32 
Cena – 53,55 PLN 
 
  

e)  Data transakcji 2019-07-22 
 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu. 
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