
 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Gdański Przemysław 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Prezes Zarządu 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 7489 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 7489 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Boulanger Andre 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Wiceprezes 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 3812 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 3812 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Aranda Jean-Charles 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Wiceprezes 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 3711 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 3711 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Radin Volodymyr 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Wiceprezes 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 614 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 614 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Furlepa Przemysław 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Wiceprezes 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 4458 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 4458 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Śledziewski Jerzy 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Wiceprezes 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 5083 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 5083 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Łabno Kazimierz 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Wiceprezes 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 2542 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 2542 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Kembłowski Wojciech 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Wiceprezes 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 5127 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 5127 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Bżykot Tomasz 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Dyrektor Zarządzający Pionu Monitoringu Zgodności 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 1731 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 1731 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Kozarzewski Michał 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Dyrektor Zarządzający Pionu Audytu Wewnętrznego 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 1735 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 1735 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Rot Jarosław 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Dyrektor Zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 2342 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 2342 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Sapała Bernard 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Dyrektor Zarządzający Pionu Ryzyka Finansowego i Kontrahenta 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 1940 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 1940 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Jezierski Ryszard 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Dyrektor Zarządzający Pionu Zarządzania Ryzykiem Systemowym 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 2029 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 2029 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Gajek Iwona 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Dyrektor Zarządzający Pionu Prawnego 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 2186 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 2186 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Broniszewski Witold 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Dyrektor Zarządzający Pionu Ryzyka Klientów CIB i Korporacyjnych 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 2898 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 2898 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 



 „Powiadomienia o transakcjach_Osoby zarządzające” 
 

[Objaśnienie: Niniejszy dokument stanowi wzór do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi powiązane oraz do celów podawania tychże transakcji do wiadomości publicznej 
przez Bank]. 
 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Kopciuch Konrad 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Dyrektor Zarządzający Pionu Ryzyka Klientów MSP i Agro 

b) Pierwotne 

powiadomienie/zmia

na 

Pierwotne powiadomienie 

 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 

aukcje lub monitorującego aukcje 
a) Nazwa BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

b) LEI NMH2KF074RKAGTH4CM63 
 

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 

Warranty subskrypcyjne serii A1- jeden warrant uprawnia do objęcia jednej 

akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie 

emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję.  

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji nie posiadają kodu 

ISIN. 

 

b) Rodzaj transakcji  

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1 
 

c)   Cena i wolumen Cena (PLN) Wolumen 

67,31 2029 

  

  

d) Informacje zbiorcze 

—Łączny Wolumen  

— Cena 

 

- Łączny wolumen: 2029 
 

- Cena: 67,31 PLN 

 

e) Data transakcji 2021.03.08 

f) Miejsce transakcji  

Poza systemem obrotu 
 

 


