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Treść raportu: 
 
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni informuje:  
W dniu 30 lipca 2010r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego 
Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, w wyniku emisji 9.980.000 akcji zwykłych imiennych serii M, 
skierowanej w drodze subskrypcji prywatnej do Nordea Bank AB z siedzibą w Sztokholmie.  
Akcje serii M zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 8 ZWZA Banku z dnia 08 kwietnia 
2010 r. 
Struktura kapitału zakładowego Banku z dniem rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego 
Nordea Bank Polska S.A przedstawia się następująco: 
 
Kapitał zakładowy Banku wynosi 277.493.500 (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów czterysta 
dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 55.498.700 (pięćdziesiąt pięć milionów 
czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 5,-(pięć) złotych 
kaŜda, w tym: 
1) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii 

A, 
2) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
3) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii 

CI, 
4) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO, 
5) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
6) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
7) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii G, 
8) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na 

okaziciela serii H, 
9) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 
10) 16.692.500 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji 

zwykłych na okaziciela serii J, 
11) 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, 
12) 100.867 (słownie: sto tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, 
13) 9.980.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych 

imiennych serii M. 
 



Liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu akcji serii M 
wynosi 55.498.700 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset). 
 
Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iŜ Sąd Rejonowy zarejestrował w rejestrze przedsiębiorców 
KRS zmianę §10 Statutu Banku dotyczącego wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz tekst 
jednolity Statutu, który jest prezentowany w załączeniu. 
 
Załącznik: Tekst jednolity Statutu Banku zarejestrowany w KRS w dniu 30.07.2010 r., 
uwzględniający zmianę § 10 Statutu Banku. 
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