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Powiadomienie o transakcji, o której 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  

Kod identyfikacyjny: brak 

b)  Rodzaj transakcji Nabycie prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok 2019, przyznanego 
bezwarunkowo w postaci krótkoterminowych nagród w akcjach fantomowych 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

średnia z najwyższej i najniższej ceny za 
akcję BHW z dnia wejścia w życie decyzji 
RN oznaczającej zakończenie okresu 
retencji, nie wcześniej niż 14 stycznia 
2021 r. 

8942,16 

d)  Informacje zbiorcze 

- Łączny wolumen 

- Cena 

Łączny wolumen – 8942,16 

Cena – średnia z najwyższej i najniższej ceny za akcję BHW z dnia wejścia w życie 
decyzji RN oznaczającej zakończenie okresu retencji, nie wcześniej niż 14 stycznia 
2021 r. 

e)  Data transakcji 2020-01-14 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu 
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Powiadomienie o transakcji, o której 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  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 

Kod identyfikacyjny: brak 

b)  Rodzaj transakcji Nabycie prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok 2019, przyznanego 
bezwarunkowo w postaci krótkoterminowych nagród w akcjach fantomowych 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

średnia z najwyższej i najniższej ceny za 
akcję BHW z dnia 20 lipca 2020 r. 

1566,37 

d)  Informacje zbiorcze 

- Łączny wolumen 

- Cena 

Łączny wolumen – 1566,37 

Cena – średnia z najwyższej i najniższej ceny za akcję BHW z dnia 20 lipca 2020 r. 

e)  Data transakcji 2020-01-14 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu 
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Powiadomienie o transakcji, o której 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  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 

Kod identyfikacyjny: brak 

b)  Rodzaj transakcji Nabycie prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok 2019, przyznanego 
bezwarunkowo w postaci krótkoterminowych nagród w akcjach fantomowych 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

średnia z najwyższej i najniższej ceny 
za akcję BHW z dnia 20 lipca 2020 r. 

8895,56 

d)  Informacje zbiorcze 

- Łączny wolumen 

- Cena 

Łączny wolumen – 8895,56 

Cena – średnia z najwyższej i najniższej ceny za akcję BHW z dnia 20 lipca 2020 r. 

e)  Data transakcji 2020-01-14 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu 
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Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR  
 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a)  Nazwa/Nazwisko David Mouille 

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  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 

Kod identyfikacyjny: brak 

b)  Rodzaj transakcji Nabycie prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok 2019, przyznanego 
bezwarunkowo w postaci krótkoterminowych nagród w akcjach fantomowych 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

średnia z najwyższej i najniższej ceny 
za akcję BHW z dnia 20 lipca 2020 r. 

10013,47 

d)  Informacje zbiorcze 

- Łączny wolumen 

- Cena 

Łączny wolumen – 10013,47 

Cena – średnia z najwyższej i najniższej ceny za akcję BHW z dnia 20 lipca 2020 r. 

e)  Data transakcji 2020-01-14 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu 
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Powiadomienie o transakcji, o której 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  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 

Kod identyfikacyjny: brak 

b)  Rodzaj transakcji Nabycie prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok 2019, przyznanego 
bezwarunkowo w postaci krótkoterminowych nagród w akcjach fantomowych 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

średnia z najwyższej i najniższej ceny 
za akcję BHW z dnia 20 lipca 2020 r. 

3299,77 

d)  Informacje zbiorcze 

- Łączny wolumen 

- Cena 

Łączny wolumen – 3299,77 

Cena – średnia z najwyższej i najniższej ceny za akcję BHW z dnia 20 lipca 2020 r. 

e)  Data transakcji 2020-01-14 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu 
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Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR  
 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej 

a)  Nazwa/Nazwisko James Foley 

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  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 

Kod identyfikacyjny: brak 

b)  Rodzaj transakcji Nabycie prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok 2019, przyznanego 
bezwarunkowo w postaci krótkoterminowych nagród w akcjach fantomowych 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

średnia z najwyższej i najniższej ceny 
za akcję BHW z dnia 20 lipca 2020 r. 

6215,37 

d)  Informacje zbiorcze 

- Łączny wolumen 

- Cena 

Łączny wolumen – 6215,37 

Cena – średnia z najwyższej i najniższej ceny za akcję BHW z dnia 20 lipca 2020 r. 

e)  Data transakcji 2020-01-14 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu 
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Powiadomienie o transakcji, o której 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  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 

Kod identyfikacyjny: brak 

b)  Rodzaj transakcji Nabycie prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok 2019, przyznanego 
bezwarunkowo w postaci krótkoterminowych nagród w akcjach fantomowych 

c)  Cena i wolumen Cena Wolumen 

średnia z najwyższej i najniższej ceny 
za akcję BHW z dnia 20 lipca 2020 r. 

2619,86 

d)  Informacje zbiorcze 

- Łączny wolumen 

- Cena 

Łączny wolumen – 2619,86 

Cena – średnia z najwyższej i najniższej ceny za akcję BHW z dnia 20 lipca 2020 r. 

e)  Data transakcji 2020-01-14 

f)  Miejsce transakcji Poza systemem obrotu 
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