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INFORMACJA O ISTOTNEJ TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM PUBLIKOWANA  

W TRYBIE ART. 90k USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ  

 

Na podstawie art.90k w związku z art. 90i ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Idea 

Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Bank”) podaje do wiadomości publicznej informację o zawarciu 

poniższej transakcji przez podmiot powiązany z Bankiem: 

 

Firma podmiotu powiązanego ze Spółką, który zawarł 

istotną transakcję 

Open Finance S.A. 

Opis charakteru powiązań między Spółką a 

podmiotem powiązanym, który zawarł istotną 

transakcję 

Podmiot zależny Banku Idea Money S.A. posiada 

17,72% akcji Open Finance S.A. Open Finance S.A. jest 

podmiotem stowarzyszonym Banku. 

Firma spółki zależnej Banku, z którą podmiot 

powiązany zawarł istotną transakcję 

Development System Sp. z o.o. 

Data transakcji Porozumienie z dnia 16 października 2020 r., które 

weszło w życie w dniu 29 października 2020 r.  

Wartość transakcji Wartość nominalna obligacji na okaziciela serii K tj. 

kwota 23 750 000,00 zł. 

Przedmiot transakcji Zmiana warunków emisji obligacji na okaziciela serii K 

wyemitowanych przez Open Finance S.A. 

(„Obligacje”), posiadanych przez Development System 

Sp. z o.o., polegająca m.in. na: (i) wydłużeniu terminu 

wykupu Obligacji na dzień 31 grudnia 2027 r., (ii) 

zmianie zabezpieczeń Obligacji posiadanych przez 

Development System Sp. z o.o. (iii) dodaniu nowych 

okoliczności powodujących przedterminowy wykup.  

Informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja 

została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest 

uzasadniona interesem spółki i akcjonariuszy 

niebędących podmiotami powiązanymi, w tym 

akcjonariuszy mniejszościowych 

Zawarcie Transakcji przez Development System Sp. z 

o.o. jest wynikiem pozytywnie rozpatrzonego wniosku 

złożonego przez Open Finance S.A. w tym zakresie. 

Transakcja ma na celu ustalenie nowego 

harmonogramu spłat wierzytelności wynikających z 
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Obligacji przez Open Finance S.A. do obecnych 

możliwości finansowych spółki oraz ustanowieniu 

dodatkowych zabezpieczeń z tym związanych na rzecz 

Development System Sp. z o.o.  

 

 

 


