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31.01.2020 

Informacja o istotnej transakcji z podmiotem powiązanym przekazana przez Idea Bank S.A. z siedzibą 

w Warszawie (spółka zależna) 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 

Idea Getin Leasing S.A. 

Opis charakteru powiązań między Spółką 
a podmiotem powiązanym, który zawarł istotną 
transakcję 

Idea Getin Leasing S.A. jest podmiotem 

stowarzyszonym Idea Bank S.A., w którym Bank posiada 

49,99% akcji 

Firma spółki zależnej Banku, z którą podmiot 
powiązany zawarł istotną transakcję 

Idea SPV sp. z o.o. 

Data transakcji 31 stycznia 2020 r.  

Wartość transakcji 11 250 000,00 zł 

Przedmiot transakcji Sprzedaż 99,99% akcji spółki Idea Fleet S.A. 

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 

Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych, 

a rynkowość ceny została potwierdzona raportem 

niezależnego doradcy.  

Sprzedaż akcji Idea Fleet S.A. spółce Idea Getin Leasing 

S.A. przez Idea SPV Sp. z o.o. (99,99% akcji) oraz Idea 

Bank S.A. (1 akcja) jest efektem działań mających na 

celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Idea 

Bank S.A. w ramach trwającego procesu 

restrukturyzacji. 
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