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
Akcje fantomowe - instrument pochodny w rozumieniu
finansowego, rodzaj przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, którego
instrumentu
instrumentem bazowym jest wartość akcji Banku na GPW
Kod identyfikacyjny stosowany przez Bank w celu realizacji wypłaty wynagrodzenia
zmiennego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu
zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki
wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału
wewnętrznego w bankach
Rodzaj transakcji
Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji fantomowych
na gotówkę
Cena i wolumen
Cena
Wolumen

b)
c)

Marcin Giżycki

216,50 PLN

202

d)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena

- 202
- 216,50 PLN

e)

Data transakcji

2018-03-16

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

b)

Rodzaj transakcji

c)

Cena i wolumen

Patrick Roesink

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 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu
zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki
wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału
wewnętrznego w bankach
Wypłata - przeliczenie uprzednio przyznanych akcji
fantomowych na gotówkę
Cena
Wolumen
216,50 PLN

193

d)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena

- 193
- 216,50 PLN

e)

Data transakcji

2018-03-16

f)

Miejsce transakcji

Poza systemem obrotu
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