
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 Tomasz Kubiak 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Wiceprezes Zarządu Banku 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmiana 

Powiadomienie pierwotne 

3 Dane Emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, 

prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje 

a) Nazwa Bank Pekao SA 

b) LEI 5493000LKS7B3UTF7H35 

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 

Akcje fantomowe – instrument pochodny w rozumieniu 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którego 
instrumentem bazowym jest wartość akcji Banku Pekao SA 
na GPW, będący składnikiem wynagrodzenia zmiennego 
zgodnie z obowiązującymi w Banku Zasadami Systemów 
Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej. 
 
Kod identyfikacyjny: brak.  

 

b) Rodzaj transakcji Zbycie (rozliczenie) Akcji Fantomowych za 2017 r. (data 

zbycia 2020-09-30) 

 

c) Cena i wolumen Cena 

 

Wolumen 

    

  -dla zbywanych akcji 

fantomowych za 2017 r.:  

53,0280 PLN - średnia cen 

zamknięcia notowań akcji 

Banku na GPW w Warszawie 

S.A. za 10 dni roboczych w 

okresie rozpoczynającym się 

po upływie 10 dni roboczych 

od dnia publikacji w danym 

kwartale okresowego raportu 

finansowego 

liczba zbywanych akcji 

fantomowych za 2017 r.: 

1 543,32 

 

d) Informacje zbiorcze 

- Łączny wolumen 

  

 

- Cena 

 

- 1 543,32 (liczba zbywanych akcji fantomowych) 

- 53,0280 PLN 

 

e) Data transakcji 2020-09-30 (data zbycia akcji fantomowych za 2017 r.) 

f) Miejsce transakcji poza systemem obrotu 

 

(1) ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. 
ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów 
powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania 
tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) nr 596/2014   
 



(2) ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. 

uzupełniające ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) nr 596/2014 w 

kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw 

trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie 

obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień 

o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych 

przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia 


