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Komunikat dla akcjonariuszy PKO BP nt. sposobu 
realizacji praw wynikaj ących z emisji akcji serii D 

 
Nabycie praw poboru 
 
Osobom posiadającym akcje PKO BP na zakończenie dnia 6 października 2009 r., zapisane na rachunku 
papierów wartościowych bądź na rachunku sponsora emisji1, zostaną w dniu 6 października 2009 r. 
przydzielone jednostkowe prawa poboru do akcji serii D. Aby uzyskać prawa poboru akcjonariusze PKO 
BP nie muszą podejmować Ŝadnych czynności.  
 
Biorąc pod uwagę system rozliczeń transakcji giełdowych (dzień transakcji plus 3 dni robocze), ostatnia 
sesja, na której w obrocie będą akcje dające moŜliwość objęcia praw poboru przypada w dniu 1 
października 2009 r. 
 
MoŜliwości akcjonariuszy 
 
Po zapisaniu jednostkowych praw poboru na rachunku, akcjonariusz moŜe: 
 
1. sprzedać wszystkie bądź część praw poboru po rozpoczęciu obrotu tym prawem na GPW do czasu 

zakończenia obrotu tym instrumentem (czyli w dniach 7 – 15 października 2009 r.) 
2. wykonać całość bądź nie sprzedaną część praw poboru i zapisać się na akcje serii D w dniach 7 – 20 

października 2009 r. 
 
Nie dokonanie Ŝadnej z powyŜszych czynności we właściwym czasie oznacza poniesienie strat 
finansowych, gdyŜ wraz z zakończeniem zapisów na akcje w dniu 20 października 2009 r. prawo poboru 
wygaśnie! 
 
SprzedaŜ praw poboru 
 
Aby sprzedać prawa poboru, właściciele rachunków papierów wartościowych składają zlecenie sprzedaŜy 
w odpowiednim dla nich domu maklerskim bądź biurze maklerskim, a w przypadku osób, których prawa 
poboru zostały zapisane na rachunku sponsora emisji, w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego 
PKO BP oraz wybranych oddziałach PKO BP. SprzedaŜ moŜe dotyczyć całości bądź części zapisanych na 
rachunku praw poboru. Przy sprzedaŜy części praw poboru naleŜy pamiętać, by dostosować pozostawioną 
na rachunku  ilość praw poboru dostosować do ilości akcji jaką za nie moŜna uzyskać w ramach zapisu. 
Posiadacze rachunków papierów wartościowych mogą ponadto tą samą drogą nabyć dodatkową ilość praw 
poboru, zwracając jednakŜe uwagę na to, by ilość praw poboru zapisanych na rachunku dawała prawo do 
nabycia całkowitej (nie ułamkowej) liczby akcji nowej emisji. 
 
Wykonanie prawa poboru i złoŜenie zapisu na akcje serii D 
 
Aby dokonać zapisu na akcje serii D naleŜy we właściwym dla danej osoby domu maklerskim lub biurze 
maklerskim, a w przypadku osób których prawa poboru zostały zapisane na rachunku sponsora emisji, w 

                                                 
1 Rachunek, na którym zapisane są akcje osób, które w pierwszej ofercie publicznej PKO BP zapisywały się na akcje i nie 
posiadały rachunku papierów wartościowych. 

1 października 2009 r. 
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punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP oraz wybranych oddziałach PKO BP, złoŜyć 
odpowiedni zapis. Zapis składany jest na formularzach dostępnych na stronie internetowej PKO BP 
(www.pkobp.pl) lub Domu Maklerskiego PKO BP (www.dm.pkobp.pl). Wraz z zapisem naleŜy dokonać 
opłacenia nowych akcji.  
 
Zapisy dodatkowe 
 
Osoby, które na zakończenie dnia 6 października 2009 r. będą posiadały na rachunku akcje PKO BP, 
mogą złoŜyć zapisy dodatkowe, ponad ilość wynikającą z przysługujących im praw poboru. Szczegóły 
dokonania zapisów dodatkowych dostępne są w prospekcie emisyjnym akcji serii D PKO BP. 
 
 
 
 


