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Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni („Bank”) niniejszym przekazuje do publicznej 
wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 
ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 
2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu 
postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji 
poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476). 
Zarząd Nordea Bank Polska SA („Spółka”) informuje, Ŝe: 
 
1) w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez podmiot dominujący w stosunku do 
Spółki – Nordea Bank AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja („NBAB”), umowy  
z Powszechną Kasą Oszczędności – Bankiem Polskim SA („PKO-BP”), której przedmiotem jest 
między innymi nabycie akcji Spółki, stanowiących 99,21% kapitału zakładowego Nordea Bank 
Polska S.A. Akcje zostaną nabyte w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ 
akcji pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód i zezwoleń.  
 
W nawiązaniu do złoŜonego w trybie poufnym w Komisji Nadzoru Finansowego raportu w sprawie 
opóźnienia podania do publicznej wiadomości informacji poufnej na podstawie przepisów art. 57 
Ustawy o Ofercie, Nordea Bank Polska S.A. informuje, Ŝe: 
 
2) od dnia 18 lutego 2013 roku Spółka, w związku z powzięciem wiadomości o zamiarze zbycia 
przez NBAB akcji w Spółce udostępniła swoim doradcom pewne informacje w celu umoŜliwienia 
przeprowadzenia procesu due diligence Spółki. Spółka została poinformowana, Ŝe zgromadzone 
dokumenty zostały udostępnione równieŜ potencjalnemu nabywcy – bankowi PKO BP. W ocenie 
Spółki udostępnione dokumenty nie zawierały informacji stanowiących tajemnicę bankową, danych 
osobowych lub informacji poufnej w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi. Przekazane informacje mogły mieć istotne znaczenie dla przeprowadzenia analizy 
organizacji przedsiębiorstwa Banku z punktu widzenia ewentualnego przyszłego akcjonariusza 
strategicznego, będącego instytucją finansową. Informacje były udostępniane w sposób 
uniemoŜliwiający ich kopiowanie i po podpisaniu przez odpowiednie instytucje i osoby umów 
zabezpieczających zachowanie udzielonych im informacji w poufności i wykorzystanie ich 
wyłącznie w związku z przedmiotem przeprowadzonego badania due diligence Spółki. 
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