Zawiadomienie i podanie do wiadomości publicznej informacji o transakcjach dokonanych przez
osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane
1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa / Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko / status

Prezes Zarządu

b)

Pierwotne
powiadomienie /
zmiana

Zawiadomienie pierwotne

3

Dane emitenta

a)

Nazwa

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

b)

LEI

259400YLRTOBISHBVX41

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
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
finansowego, rodzaj instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość akcji
instrumentu
Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty wynagrodzenia
Kod identyfikacyjny zmiennego zgodnie z wymogami uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr
258/2011 z dnia 4 października 2011 r.

b)

Rodzaj transakcji

c)

Cena i wolumen

Brunon Bartkiewicz

Przyznanie akcji fantomowych za rok 2016 w podziale na:
a) 50% – część nieodroczona – przyznaną bezwarunkowo podlegająca
rocznemu okresowi przetrzymania
b) 50% – część odroczoną – przyznaną warunkowo podlegającą weryfikacji
w ciągu trzech kolejnych lat okresu odroczenia (każdorazowo w
wysokości 1/3, z której każda część podlega rocznemu okresowi
przetrzymania)
Cena
Ad. a)
Ad. b)

mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. z
okresu od 10 stycznia do 20 lutego w roku
realizacji (wypłaty środków pieniężnych)

Wolumen
2 152
2.151

d)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena

e)

Data transakcji

- 4.303
- mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A. z okresu od 10 stycznia do 20 lutego w roku realizacji
(wypłaty środków pieniężnych)
2017-03-20

f)

Miejsce transakcji

Poza systemem obrotu
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Zawiadomienie i podanie do wiadomości publicznej informacji o transakcjach dokonanych przez
osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane
1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa / Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko / status

Wiceprezes Zarządu

b)

Pierwotne
powiadomienie /
zmiana

Zawiadomienie pierwotne

3

Dane emitenta

a)

Nazwa

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

b)

LEI

259400YLRTOBISHBVX41

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

Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość akcji
Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty wynagrodzenia
zmiennego zgodnie z wymogami uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr
258/2011 z dnia 4 października 2011 r.

b)

Rodzaj transakcji

1. Przyznanie akcji fantomowych za rok 2016 w podziale na:
c) 60% – część nieodroczona – przyznaną bezwarunkowo podlegająca
rocznemu okresowi przetrzymania
d) 40% – część odroczoną – przyznaną warunkowo podlegającą weryfikacji w
ciągu trzech kolejnych lat okresu odroczenia (każdorazowo w wysokości 1/3,
z której każda część podlega rocznemu okresowi przetrzymania)
2. Stwierdzenie nabycia prawa do wynagrodzenia zmiennego za lata 2013 – 2015,
przyznane warunkowo w latach 2014 – 2016 w formie akcji fantomowych.

c)

Cena i wolumen

Mirosław Boda

Cena

Wolumen

mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia na
1.829
Giełdzie
Papierów
Wartościowych
S.A.
z
okresu
od
Ad. 1. b)
1.219
10 stycznia do 20 lutego w roku realizacji (wypłaty
Ad. 2.
1.782
środków pieniężnych)
- 4.830
- mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A. z okresu od 10 stycznia do 20 lutego w roku realizacji (wypłaty
środków pieniężnych)
Ad. 1. a)

d)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena

e)

Data transakcji

2017-03-20

f)

Miejsce transakcji

Poza systemem obrotu
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Zawiadomienie i podanie do wiadomości publicznej informacji o transakcjach dokonanych przez
osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane
1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa / Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko / status

Wiceprezes Zarządu

b)

Zawiadomienie pierwotne

3

Pierwotne
powiadomienie /
zmiana
Dane emitenta

a)

Nazwa

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

b)

LEI

259400YLRTOBISHBVX41

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

Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość akcji
Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty wynagrodzenia
zmiennego zgodnie z wymogami uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr
258/2011 z dnia 4 października 2011 r.

b)

Rodzaj transakcji

3. Przyznanie akcji fantomowych za rok 2016 w podziale na:
e) 60% – część nieodroczona – przyznaną bezwarunkowo podlegająca rocznemu
okresowi przetrzymania
f) 40% – część odroczoną – przyznaną warunkowo podlegającą weryfikacji w
ciągu trzech kolejnych lat okresu odroczenia (każdorazowo w wysokości 1/3,
z której każda część podlega rocznemu okresowi przetrzymania)
4. Stwierdzenie nabycia prawa do wynagrodzenia zmiennego za lata 2013 – 2015,
przyznane warunkowo w latach 2014 – 2016 w formie akcji fantomowych.

c)

Cena i wolumen

Michał Bolesławski

Cena
Ad. 1. a)
Ad. 1. b)
Ad. 2.

mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia
na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. z
okresu od 10 stycznia do 20 lutego w roku
realizacji (wypłaty środków pieniężnych)

Wolumen
2.151
1.434
1.907

d)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena

- 5.492
- mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A. z okresu od 10 stycznia do 20 lutego w roku realizacji (wypłaty
środków pieniężnych)

e)

Data transakcji

2017-03-20

f)

Miejsce transakcji

Poza systemem obrotu
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Zawiadomienie i podanie do wiadomości publicznej informacji o transakcjach dokonanych przez
osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane
1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa / Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko / status

Wiceprezes Zarządu

b)

Pierwotne
powiadomienie /
zmiana

Zawiadomienie pierwotne

3

Dane emitenta

a)

Nazwa

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

b)

LEI

259400YLRTOBISHBVX41

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

Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość akcji
Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty wynagrodzenia
zmiennego zgodnie z wymogami uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr
258/2011 z dnia 4 października 2011 r.

b)

Rodzaj transakcji

c)

Cena i wolumen

5. Przyznanie akcji fantomowych za rok 2016 w podziale na:
g) 60% – część nieodroczona – przyznaną bezwarunkowo podlegająca rocznemu
okresowi przetrzymania
h) 40% – część odroczoną – przyznaną warunkowo podlegającą weryfikacji w
ciągu trzech kolejnych lat okresu odroczenia (każdorazowo w wysokości 1/3,
z której każda część podlega rocznemu okresowi przetrzymania)
6. Stwierdzenie nabycia prawa do wynagrodzenia zmiennego za lata 2013 – 2015,
przyznane warunkowo w latach 2014 – 2016 w formie akcji fantomowych.
Cena
Wolumen

Joanna Erdman

Ad. 1. a) mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia 1.624
Ad. 1. b) na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. z
1.082
okresu
od
10
stycznia
do
20
lutego
w
roku
Ad. 2.
1.460
realizacji (wypłaty środków pieniężnych)
- 4.166
- mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A. z okresu od 10 stycznia do 20 lutego w roku realizacji (wypłaty
środków pieniężnych)

d)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena

e)

Data transakcji

2017-03-20

f)

Miejsce transakcji

Poza systemem obrotu
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Zawiadomienie i podanie do wiadomości publicznej informacji o transakcjach dokonanych przez
osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane
1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa / Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko / status

Wiceprezes Zarządu

b)

Pierwotne
powiadomienie /
zmiana

Zawiadomienie pierwotne

3

Dane emitenta

a)

Nazwa

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

b)

LEI

259400YLRTOBISHBVX41

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

Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość akcji Banku
na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty wynagrodzenia zmiennego
zgodnie z wymogami uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4
października 2011 r.

b)

Rodzaj transakcji

1. Przyznanie akcji fantomowych za rok 2016 w podziale na:
i) 60% – część nieodroczona – przyznaną bezwarunkowo podlegająca rocznemu
okresowi przetrzymania
j) 40% – część odroczoną – przyznaną warunkowo podlegającą weryfikacji w
ciągu trzech kolejnych lat okresu odroczenia (każdorazowo w wysokości 1/3, z
której każda część podlega rocznemu okresowi przetrzymania)
2. Stwierdzenie nabycia prawa do wynagrodzenia zmiennego za lata 2013 – 2015,
przyznane warunkowo w latach 2014 – 2016 w formie akcji fantomowych.

c)

Cena i wolumen

Marcin Giżycki

Cena
Ad. 1. a)
Ad. 1. b)

mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia na
Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. z okresu
od 10 stycznia do 20 lutego w roku realizacji
(wypłaty środków pieniężnych)

Wolumen
632
420

d)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena

Ad. 2
790
- 1.842
- mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia na Giełdzie Papierów Wartościowych
S.A. z okresu od 10 stycznia do 20 lutego w roku realizacji (wypłaty środków
pieniężnych)

e)

Data transakcji

2017-03-20

f)

Miejsce transakcji

Poza systemem obrotu
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Zawiadomienie i podanie do wiadomości publicznej informacji o transakcjach dokonanych przez
osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane
1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa / Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko / status

Wiceprezes Zarządu

b)

Pierwotne
powiadomienie /
zmiana

Zawiadomienie pierwotne

3

Dane emitenta

a)

Nazwa

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

b)

LEI

259400YLRTOBISHBVX41

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

Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość akcji
Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty wynagrodzenia
zmiennego zgodnie z wymogami uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr
258/2011 z dnia 4 października 2011 r.

b)

Rodzaj transakcji

7. Przyznanie akcji fantomowych za rok 2016 w podziale na:
k) 60% – część nieodroczona – przyznaną bezwarunkowo podlegająca
rocznemu okresowi przetrzymania
l) 40% – część odroczoną – przyznaną warunkowo podlegającą weryfikacji
w ciągu trzech kolejnych lat okresu odroczenia (każdorazowo w
wysokości 1/3, z której każda część podlega rocznemu okresowi
przetrzymania)
8. Stwierdzenie nabycia prawa do wynagrodzenia zmiennego za lata 2013 –
2015, przyznane warunkowo w latach 2014 – 2016 w formie akcji
fantomowych.

c)

Cena i wolumen

Justyna Kesler

Cena
Ad. 1. a)
Ad. 1. b)
Ad. 2.

mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia na
Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. z okresu od
10 stycznia do 20 lutego w roku realizacji (wypłaty
środków pieniężnych)

Wolumen
1.940
1.293
1.776

d)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena

- 5.009
- mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A. z okresu od 10 stycznia do 20 lutego w roku realizacji
(wypłaty środków pieniężnych)

e)

Data transakcji

2017-03-20

f)

Miejsce transakcji

Poza systemem obrotu

6/7

Zawiadomienie i podanie do wiadomości publicznej informacji o transakcjach dokonanych przez
osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane
1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa / Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko / status

Wiceprezes Zarządu

b)

Pierwotne
powiadomienie /
zmiana

Zawiadomienie pierwotne

3

Dane emitenta

a)

Nazwa

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

b)

LEI

259400YLRTOBISHBVX41

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

Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu przepisów o obrocie
instrumentami finansowymi, którego instrumentem bazowym jest wartość
akcji Banku na GPW stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty
wynagrodzenia zmiennego zgodnie z wymogami uchwały Komisji Nadzoru
Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 r.

b)

Rodzaj transakcji

9. Przyznanie akcji fantomowych za rok 2016 w podziale na:
m) 60% – część nieodroczona – przyznaną bezwarunkowo podlegająca
rocznemu okresowi przetrzymania
n) 40% – część odroczoną – przyznaną warunkowo podlegającą
weryfikacji w ciągu trzech kolejnych lat okresu odroczenia
(każdorazowo w wysokości 1/3, z której każda część podlega
rocznemu okresowi przetrzymania)
10. Stwierdzenie nabycia prawa do wynagrodzenia zmiennego za rok 2015,
przyznane warunkowo w roku 2016 w formie akcji fantomowych.

c)

Cena i wolumen

Patrick Roesink

Cena

Wolumen

Ad. 1. a) mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia na
1.107
Ad. 1. b) Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. z okresu od 738
10 stycznia do 20 lutego w roku realizacji (wypłaty 556
Ad. 2.
środków pieniężnych)
- 2.401
- mediana cen akcji Banku po kursie zamknięcia na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A. z okresu od 10 stycznia do 20 lutego w roku realizacji
(wypłaty środków pieniężnych)

d)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena

e)

Data transakcji

2017-03-20

f)

Miejsce transakcji

Poza systemem obrotu

7/7

