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Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.  

w dniu 7 czerwca 2021 roku 

 

 

 

 

Uchwała Nr 35/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alior Bank Spółka Akcyjna 

z dnia 7 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej. 

 

 

§ 1 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Filipa Majdowskiego w skład Rady Nadzorczej Banku.   

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 

69.387.800 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych 

głosów z 69.387.800 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) 

akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 %  (pięćdziesiąt trzy całe i 

piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: 

 za podjęciem uchwały oddano 62.608.751 (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset osiem tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów; 

 przeciw podjęciu uchwały oddano 6.437.156 (sześć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy 

sto pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów;  

 głosów wstrzymujących oddano 341.893 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów. 

Wobec powyższego uchwała została podjęta. 

 

 

 

 



2 

 

Uchwała Nr 36/2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alior Bank Spółka Akcyjna 

z dnia 7 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej. 

 

 

§ 1 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Dominika Witek w skład Rady Nadzorczej Banku.   

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 

69.387.800 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) ważnych 

głosów z 69.387.800 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset) 

akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 53,15 %  (pięćdziesiąt trzy całe i 

piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki ALIOR BANK S.A., przy czym: 

 za podjęciem uchwały oddano 62.608.751 (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset osiem tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów; 

 przeciw podjęciu uchwały oddano 6.437.156 (sześć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy 

sto pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów;  

 głosów wstrzymujących oddano 341.893 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów. 

Wobec powyższego uchwała została podjęta. 


