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incorporazione dl FCA-Group Bank Polska S.A.

przez FCA BANK S.p.A.
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plan sporzqdzono zgodnie z artykułem 6 Dekretu nr

predisposto ai sensi dell'Articolo 6 del Decreto

L08

z dnia 30 moja 2008 r' i

artykułu 2507-ter

Legislativo italiano n. 108 del 30 maggio 2008 e

Włoskiego Kodeksu Cywilnego oroz artykułów 492

dell'Articolo 2501--ter del Codice Civile ttaliono, e

5l pkt 1 orąz 51-61 -

51618 Kodeksu Spółek

dell'Articolo 492 I

Handlowych, oroz art. 1-22 Dyrektywy Porlomentu

Europejskiego

i

Rody (UE) 2017/1132

z dnio

1

punto i. e 5L61 - 51618 del

Codice Polacco delle Societd Commercialie

i_4

dell'Articolo 122 della Direttiva 2017/1i.32/UE del

czerwca 201'7 r. w sprawie niektorych aspektów

Porlamento Europeo e delConsiglio del 14 Giugno

prawa społek, uchylojqcq Dyrektywę 2005/56/WE w

2017 che abroga lo Direttivo 2005/56/CE relotiva

sprowie tronsgronicznego łqczenia się spółek

alle fusionitransfrontoliere di societd di capitoli.

kapitałowych'

Zotwierdzony przez Rodę Dyrektorów FCA Bank

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di FCA

S.p.A. w dniu 17 kwietnio 2079 r. i przez Zarzqd FCA-

Bank S.p.A. in dota

Group Bank Polska S.A. w dniu L7 kwietnia 2019

Gestione di FCA-Group Bank Polska S.A. in data 77

r.

aprile
Definicje:

1-7

aprile 2079 e dol Consiglio di

201-9.

Definizioni:

2

/

la

,,Oddział' oznacza polski oddział FCA

"Succursale" indica

Bank S.p.A', który zostanie utworzony

polacca di FCA Bank S.p.A. che verri

przed Połączeniem;

aperta prima della Fusione

,,Dekret" oznacza Dekret Legislacyjny

"Decreto" indica il decreto legislativo

nr

sprawie

n. 108/2008 che disciplina le fusioni

transgranicznego łączenia się spółek

transfrontaliere ed attua la direttiva

108/2008 w

implementujący Dyrektywę
2o05/56/EC uchyloną przez

succursale

2005 / 56/ CE abrogata dalla Direttiva;

Dyrektywę;

,,Sprawozdanie Zarządu" oznacza

'DER" o "Relazione

sprawozdanie zarządu, o którym mowa

Amministrativo", indica la presente

w artykule 8 Dekretu oraz art. 516s KSH

relazione dell'organo amministrativo

zawierające uzasadnienie praWne

redatta ai sensi dell'Articolo

i

dell'Organo

8

del

Decreto e dell'Articolo 516s del CCC

ekonom iczne Połączenia;

Polacco che illustra gli aspetti legali e

descrive le ragioni economiche della
Fusione;

,,Dyrektywa" oznacza

"Direttiva" indica la

Dyrektywę

del

Direttiva

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ŻoL7l1'1'32/UE

2017 / 1,132 z dnia L4 czerwca 2017 r. w

Europeo e del Consiglio del 14 Giugno

sprawie niektórych aspektów prawa

2017, che abroga la

spółek, uchylającą
Żoo5l56/w E
w

2OO5/55/CE relativa

Dyrektywę

transfrontaliere

sprawie

transgranicznego łączenia się spółek

ca

Parlamento

Direttiva

alle fusioni
delle societd di

pitali;

kapitałowych;
,,FCA Bank" lub ,,Spółka Przejmująca"

"FCA Bank" o "Societi lncorporante"

oznacza FCA Bank S.p.A.;

indica FCA Bank S.p.A.;

,,FCAB Polska" lub
Przejmowana" oznacza

"FCAB Poland" o

,,Spółka

"societi

lncorporanda" indica FCA-Group Bank

FCA-Group

Bank Polska S.A.;

Polska S.A.;

,,Włoskie Prawo Bankowe" oznacza

"TUB" indica il Testo Unico Bancario

Włoskie Jednolite Prawo

w

contenuto nel decreto legislativo

sprawie

Bankowego Dekretu Legislacyjnego nr
385 z dnia

]-

września1993

n.

385 del 1" settembre 1"993;

r.;

3

ą4

,,Włoski Kodeks CywiIny" oznacza

"Codice Civile ltaliano" indica il Codice

ustawę kodeks cywilny obowiązującą w

Civile della Repubblica ltaliana;

Republice Włoskiej;

,,Plan Połączenia" oznacza

"Progetto

plan

di

Fusione" indica

progetto comune di

połączenia tra nsgranicznego;

il

fusione

transfronta liera;

,,Połączenie" oznacza transgraniczne

"Fusione" indica la

połączenie spółek przez przejęcie FCAB

transfrontaliera per assorbimento di

Polska przez FCA Bank w trybie artykułu

FCAB Poland

6 Dekretu nr 108 z 30 maja 2008

dell'Articolo

r.,

fusion

in FCA Bank ai

6 del

sensi

decreto legislativo

n.

artykułu 2501-ter Włoskiego Kodeksu

108 del 30 maggio 2008 ed ai sensi

Cywilnego, art. 492 51 pkt L oraz art.

dell'Articolo 250L-ter del Codice Civile

5161

-

51618 KSH

i art.

122 Dyrektywy

Italiano, dell'Articolo 492 S

2Or7/tt3z/UE;

degli Articoli 5161

-

l

punto 1 e

5L61s del Codice

Polacco delle Societ) Commerciali,

dell'Articolo

I22 della

e

Direttiva

2Or7/1.1.32/UE;

,,PLN" oznacza oznaczenie

'PLN" indica lo Zloty, la

polskiej

oficja lnej waluty złoty;

nazionale della Polonia

,,KsH" oznacza ustawę
września2000

r.

valuta

z

dnia

Kodeks

15

"CCC Polacco" indica il Codice delle

spółek

Societd Commerciali Polacco (Kodeks

handlowych (tekst jednolity: Dz.U.

spółek handlowych)

z

e

modifiche intervenute

2OI9 r., poz. 505 ze zm.);

successive
(Gazzetta

Ufficiale della Polonia 2018, sez. 505);
,,Kodeks Pracy" oznacza ustawę z dnia

"Codice del Lavoro Polacco", indica

26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst

Codice del Lavoro Polacco (Kodeks

jednolity: Dz.U. z 20L8 r., poz. 917 ze

Procy), e successive

zm.);

intervenute (Gazzetta Ufficiale della

il

modifiche

Polonia 2018, sez. 9t7);

,,Prawo bankowe" oznacza ustawę z

"Legge Bancaria Polacca", indica

dnia 29 sierpnia 1997 r.

legge bancaria polacca {ustowo Prowo

Prawo

e

la

Bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z2OL8

bankowe)

r., pol.2187 ze zm.l.

intervenute (Gazzetta Ufficiale della

successive modifiche

Polonia 20L8, sez. 2187).
WsTĘP
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Niniejszy plan połączenia (,,Plan Połączenia")

dotyczy transakcji uznawanej

za

połączenie

ll presente progetto comune di

fusione

transfrontaliera (il "Progetto di Fusione") riguarda

ad

transgraniczne przez przejęcie spółki FCAB Polska,

l'operazione considerata equivalente

która jest spółką akcyjną utworzoną i działającą na

fusione transfrontaliera per incorporazione di FCAB

podstawie polskiego prawa,

z siedzibą w Warszawie,

Poland, societó per azioni (społko akcyjna)

adresem al. Wyścigowa 6, 02-68]_

costituita ed esistente ai sensi della legge polacca,

Warszawa, kapitał zakładowy FCAB Polska wynosi

con sede legale in Varsavia, 02-681., Polonia, alla via

125 000 000,00 PLN, który jest w pełni opłacony i

Wyścigowa n' 6, con un capitale sociale emesso ed

w Polsce, pod

una

dzieli się na: (i) 25 000. akcji serii A o wartości interamente versato pari a PLN 125.000.000,00,

e

nominalnej L 000,00 PLN każda; i (ii) 100 000 akcji

suddiviso in: (i) n. 25.000 azioni registrate A con

serii B o wartościnominalnej

valore nominale pari

]"

000,00 PLN każda,

a PLN 1.000 ciascuna,
e (ii) n. L00.000 azioni

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

interamente liberate,

Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd

registrate B con un valore nominale pari a pLN

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xlll

1.000 ciascuna, ed iscritta nel Registro delle

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

lmprese presso il Registro del Tribunale Nazionale

pod numerem KRS:

conservato presso la Corte Distrettuale di Varsavia,

0000029286,

numer

lmprese, 13a

identyfikacji podatkowej: 521279L9I9. numer

Tribunale delle

REGoN: 012952352 (,,FCAB Polska"), przez spółkę

divisione del Registro del Tribunale Nazionale con

il

FCA Bank S.p.A', która jest spółką akcyjną (Societd

numero KRS: 0000029286, numero identificativo

a

per Azioni) utworzoną zgodnie z włoskim prawem, z

fini

siedzibą w Turynie, we Włoszech, pod adresem

012952352 ("FCAB Poland"), in FCA Bank S.p.A.,

Corso Agnelli 200, posiadającą kapitał zakładowy

societi per azioni costituita ai sensi delle leggi della

700 000 000,00 EUR, w pełni opłacony, dzielący się

Repubblica italiana, con sede legale in Torino, Corso

na 700 000 000 akcji zwykłych o wartości 1 EUR

Agnelli n. 2OO, capitale sociale pari ad

każda, numer identyfikacji podatkowej, numer VAT

700.000.000,00 interamente versato, suddiviso in

oraz numer rejestrowy Rejestru Spółek w Turynie

n. 700.000.000 di azioni ordinarie aventi un valore

083495600].4 (,,FcA Bank"

i

nazywane wspó|nie

(tredicesima)

tributari: 52t279I9I9. numero

REGON:

Euro

nominale pari a 1,00 Euro ciascuna, Partita lVA,

z

FCAB Polska ,,Łączące się Spółki" lub ,,Spółki") Codice Fiscale ed iscrizione presso il Registro delle
(,,Połączenie").

lmprese di Torino n. 08349560014 ("FCA Bank" e,

congiuntamente

a FCAB

Partec!panti alla fusione''

Poland

o le

le

"Societi

''Societó'') (la

"Fusione").

FCA Bank posiada wszystkie akcje

w

FCA Bank detiene I'intero capitale sociale di FCAB

kapitale

zakładowym FCAB Polska.

Poland.

5

Przy przygotowywa

iejszego Pla n u Połącze n ia,

ll presente Progetto di Fusione d stato predisposto

Rada Dyrektorów Spółki Przejmujące jiZarząd Spółki

dai Consigli di Amministrazione di ciascuna delle

Przejmowanej przyjęły założenie, że od dnia

Societi Partecipanti alla Fusione sul presupposto

n

i

u

Aktu

n in

Połączenia (zdefiniowany

che alla data di sottoscrizione dell'Atto di Fusione

poniżej) do Dnia Połączenia (zdefiniowany ponizej),

(come di seguito definito) e alla Data di Efficacia

FCA Bank pozostanie jedynym akcjonariuszem FCAB

(come di seguito definita), FCA Bank sia sempre

Polska.

socio unico di FCAB Poland.

Zważvwszv. że:

Si pfemette che:

sporządzenia

i.

ii.

i.

W związku z faktem, ze w Połączeniu

Tenuto conto della nazionalitó italiana

będą uczestniczyć włoska spółka FCA

di FcA Bank e della nazionalitó polacca

Bank oraz polska spółka FCAB Polska,

Połączenie stanowi transgraniczne

di FCAB Poland, la Fusione d
qualificabile come fusione

połączenie w rozumieniu Dyrektywy;

transfrontaliera ai sensi della Direttiva;

ii.

Połączenie będzie przeprowadzone

z przepisami
polskiego prawa
zgodnie

La Fusione verró posta in essere nel

włoskiego i

rispetto delle previsioni

dotyczącymi

normative italiana e polacca in materia

(transgranicznego) połączenia spółek,

di

w szczególności:

particolare:

fusioni (transfrontaliere) ed

PRZEPlsY WŁoSKlE

NORMATIVA ITALIANA

-

-

Przepisy Dekretu Legislacyjnego nr

1'o8/2oo8 dotyczącego

108/2008 aventi ad oggetto le fusioni

transfrontaliere emanato

z

z dnia 26
października 2005 r' W sprawie
Dyrektywą 20o5/56/WE

-

pitałowych (,, Dekret"

del 26 ottobre 2005, relativa

alle

fusioni transfrontaliere delle societó di

capitali ("Decreto")

);

-

Przepisy księgi 5, Tytuł V, Rozdział X,

le previsioni del Libro 5, Titolo V, Capo

Podrozdział ll Włoskiego Kodeksu

X, Sezione ll, del Codice Civile italiano

Cywilnego (,,Włoski Kodeks Cywilny")

(il "Codice Civile ltaliano") aventi ad

zawierające przepisy ogólne dotyczące

oggetto le fusioni in generale; e

połączeń spółek;

-

in

attuazione della direttiva Żoo5/ 56 l CE

transgranicznego łączenia się spółek
ka

in

le previsioni del Decreto Legislativo n.

połączeń

transgranicznych, wydany zgodnie

delle

i

Przepisy artykuł 57 Włoskiego Prawa

le disposizioni di cui all'Art. 57 del TUB

Bankowego oraz środkiwykonawcze

e le disposizioni attuative emesse dalla

Banku Włoch.

Banca d'ltalia,
6

/

,,Przepisy włoskie"'

la "Normativa Italiana".

NORMATIVA POLACCA

POLSKIE PRZEPISY

-

-

Przepisy Tytułu lV, Działu 1 Kodeksu

le disposizioni di cui al Titolo

lV,

spółek handlowych (,,KsH") dotyczące

Sezione 1-, "Fusioni societarie" del

łączenia się spółek kapitałowych iw

Codice delle Societ) Commerciali

szczególności przepisy art' 492 5 1 pkt

Polacco (il "CCC Polacco") riguardante

L KSH oraz art. 51,61 -

le fusioni in generale, e in particolar

5 j.618

KsH;

modo le disposizioni di cui agli Articoli
492 S 1 punto L e 5161-51618 del CCC
Polacco;

-

Przepis art. 124 ust.

1-

-

ustawy Prawo

ankowe;

1-

della Legge

Bancaria Polacca.

,,Przepisy polskie".

La "Normativa Polacca".

Łączące się Spółki

są

spółkami

Entrambe le Societ) Partecipanti alla

akcyjnymi, w związku z czym, zgodnie z

Fusione sono societd per azioni, in

Załącznikiem l

base a quanto previsto dall'Allegato

Dyrektywy, do

się regulacje
Dyrektywy. Zarówno na gruncie
Przepisów włoskich, jak i Przepisów

della Direttiva.

polskich, połączenie przez przejęcie

Fusione possono partecipare

może być przeprowadzone między

un'operazione

Spółkami.

incorporazione.

Połączenia stosuje

IV

l'Articolo 124 Sezione

Ai

I

sensi sia della

Normativa ltaliana sia della Normativa

Polacca, le Societi Partecipanti alla

FCA Bank posiada wszystkie akcje w

IV

di fusione

ad

per

FCA Bank detiene I'intero capitale

kapitale zakładowym FCAB Polska ijest

sociale di FCAB Poland e rappresenta il

jej jedynym akcjonariuszem. W
związku z powyższym, niniejsze

suo unico azionista. Pertanto, la
Fusione avr) natura di "fusione

Połączenie należy kwalifikować jako

semplificata"

,,połqczenie uproszczone" zgodnie z

2505 del Codice Civile

artykułem 2505 Włoskiego Kodeksu

dell'Articolo

Cywilnego, artykułem L8 Dekretu, iart'

dell'Articolo 5161s 5

s 1 KsH, oraz jako transakcję
połączenie
uznawaną za

nonchó natura di

5].615

ai

sensi dell'Articolo

l-8 del
l

ltaliano,

Decreto,

e

del CCC Polacco,

operazione

considerata equivalente

ad

una

fusione per incorporazione ai sensi
7

<</

V

transgraniczne przez przejęcie zgodnie

dell'Articolo 492 5

zart.49251pkt1KSH.

Polacco.

Połączenie będzie

1.

punto L del CCC

walnego

La Fusione sari definitivamente
approvata
dall'assemblea
straordinaria di FCA Bank con

zgromadzenia akcjonariuszy FCA Bank

deliberazione da adottarsi dinanzi ad

podjętą przed

un Notaio (la "Delibera di Fusione").

ostatecznie

przez
e
nadzwyczajnego
potwierdzon

V

uchwałę

notariuszem

(,,Zatwierdzenie Połączenia"

).

Pomimo tego, że do Połączenia nie

Sebbene ai fini della Fusione non sia

stosuje się wymogu powzięcia uchwały

necessaria l'approvazione

walnego zgromadzenie akcjonariuszy
Spółki Przejmowanej, w związku z art'

degli azionisti della Societd
lncorporanda ai sensi dell'Articolo

5161s 5 2 KSH, akcjonariusz FCAB Polska

5161s S 2 del CCC Polacco, in ragione

podejmie uchwałę o Połączeniu z

della rilevanza della Fusione, la stessa

uwagi na doniosłośćPołączenia.

verri comunque approvata mediante

da

parte

apposita delibera assembleare.
VI

Ponieważ FCAB Polska jest spółką,

VI

ln considerazione del fatto che FCAB

d

una societi interamente

której wszystkie akcje należą do FCA

Poland

Bank, Plan Połączenia nie podlega

posseduta da FCA Bank, la Fusione

badaniu przez eksperta (biegłego),

beneficer) dell'esenzione dal requisito

zgodn|e

z

artykułem 25oI-sexies

di predisposizione della relazione degli

Włoskiego Kodeksu Cywilnego i z art.

esperti relativa alla determinazione

5161s KSH, wymagane jest natomiast

del

sporządzenie sprawozdania zarządu

all'Articolo 2501-sexles

zgodnie

z

artykułem 8 Dekretu

odpowiednio art. 516s KSH

w

uzasadnienia

di

cambio

del

di

cui

Codice

Civile ltaliano e all'articolo 5l-61s del

i

ć richiesta la
predisposizione della relazione
dell'organo amministrativo ai sensi
dell'Articolo 8 del Decreto e
CCC Polacco, mentre

celu

przedstawienia podstaw prawnych

rapporto

i

ekonomicznego

Połączenia (,,Sprawozdanie Zarządu")'

dell'Articolo 5165 del CCC Polacco

al

fine di illustrare gli aspetti legali e di
descrivere le motivazioni economiche

della Fusione (la

"Relazione

dell'Organo Amministrativo"

o

"DER").
8
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Sprawozdania finansowe FCA Bank za

FCA Bank's statutory

ostatnie trzy lata

statements for its last three financial

obrachunkowe

r',

zakończone 31_ grudnia 20]_8

years ended 3]. December ŻoI8,2017

31

grudnia 2017 r. i 3L grudnia 201,6

financial

r.

and 2016 have been filed with the

zostały złożone w Rejestrze Spółek w

Companies Register of the Companies

Turynie.

of Turin.

Sprawozdania finansowe FCAB Polska

I

za lata 20L7, 2016, 2oI5

ultimitre esercizi chiusial 3L dicembre

złożonedo Krajowego

zostały

bilanci di esercizio di FCA Bank per gli

20t8, 2017 e 2016 sono

Rejestru

Sądowego. Dane finansowe FcAB

depositati presso

Polska według stanu na dzień

31

lmprese diTorino.

grudnia 2018 r. zostały uznane

za

sytuację finansową na koniec 201'8

I

r.

Registro delle

bilanci di esercizio di FCAB Poland per

gli esercizi chiusi al 3L dicembre 2017,

przez Zarząd FCAB Polska w dniu 21

20L6

marca 2ot9 r' oraz zostały przekazane

do Narodowego Banku Polskiego

il

stati

e

2015 sono stati depositati

presso il Tribunale dei Registri
Nazionale polacco, mentre la

w

ramach obowiązkowego raportowania

situazione patrimoniale

danych finansowych przez banki.

di

FCAB

Poland al 31 dicembre 2018 ó stata
comunicata alla Banca Nazionale della
Polonia il

1

febbraio 2019 nel contesto

degli obblighi di vigilanza

e

riconosciuta dal Consiglio di Gestione

di FCAB Poland, nell'adunanza del 21
marzo ŻoL9.
vil

Wszystkie akcje Łączących się Spółek

vil

Tutte le azioni delle

Societi

zostały w całościopłacone oraz nie są

Partecipanti alla Fusione sono state

obciążone praWem użytkowania lub

integralmente liberate, e le azionidelle

prawem zastawu.

Societi Partecipanti alla Fusione non
sono soggette

a

vincoli quali pegno e/o

usufrutto.
vilt

W

Sprawozdaniu

Zarządu,

vilt.

Come descritto nella

Relazione

opracowanym przez Radę Dyrektorów

dell'Organo

oraz przezZarząd Łączących się Spółek

predisposta rispettivamente

dal

e

dal

Consiglio
9

di

Amministrativo

Amministrazione

zgodnie

z artykułem 8 Dekretu

Consiglio di Gestione di ciascuna delle

oraz

zgodnie z art. 5165 KSH, wskazano, że

Societi Partecipanti alla fusione

celem Połączenia jest uproszczenie

sensi dell'Articolo

struktury, wprowadzenie łatwiejszego

i

dell'Articolo 516s del CCC Polacco, lo

bardziej bezpośredniego podejścia do

scopo della Fusione ó da rinvenire

zarządzania

nella riduzione della complessiti,

o pe

racyj neg o, zarządzania

cosi un

e

ładem korporacyjnym oraz kontroli

consentendo

Wewnętrznej, jak

również

maggiormente semplificato

umożliwienie stosowania

bardziej

nella g.overnance, nella gestione e nel

zintegrowanego podejścia do kwestii

regulacyjnych istotnych

dla

approccio

e diretto

controllo interno, cos) come

consentire un

grupy

nel

approccio

bankowej, do której Łączące się Spółki

maggiormente integrato nel quadro

nalezą. Połączenie doprowadzi takze

regolamentare

do zwiększenia efektywności poprzez

bancario opera. La Fusione porr)

znaczące ograniczenie

altresi le basi per un miglioramento in

kosztów

in cui il

gruppo

operacyjnych oraz pozwoli rozwiązać

termini di efficienza, riducendo i costi

problem pokrywania się stanowisk

operativi ed eliminando le duplicazioni

W

pozwoli czerpać korzyści z efektu

derivanti dall'attuale struttura
societaria, e consentir) di trarre

synergii.

beneficio dalle sinergie procedurali.

strukturach organizacyjnych,

tx.

8 del Decreto

ai

W wyniku

a

także

Połączenia, od Dnia

IX

A seguito della

Fusione,

e a partire

Połączenia, wszystkie aktywa i pasywa

dalla Data di Efficacia, tutte le attivite

FCAB Polska zostaną przeniesione na

e passiviti di FCAB Poland

FCA Bank w drodze sukcesji
uniwersalnej, a następnie będą

saranno

automaticamente trasferite a titolo di
successione universale e per effetto di

przypisane do polskiego oddziału FCA

legge a FCA Bank e, automaticamente

Bank (,,oddział") z siedzibą

e senza soluzione di continuiti, per

W

Warszawie, al. Wyścigowa6, 02-68L

l'effetto allocate alla

Warszawa, Polska.

polacca di FCA Bank (la "succursale"),

Succursale

con sede in Al. Wyścigowa6, Varsavia,
02-68L, Polonia.

Wszystkie aktywa FCAB Polska zostaną

FCA Bank attraverso la

przypisane do oddziału FCA Bank w

diventeri cos) titolare di tutte

Polsce, a FCA Bank działając poprzez

attivitó di FCAB Poland ed assumerd,

oddział

przejmie

Succursale
le

assolveri, adempierd ed ottemperer)

wszystkie
10

/

zobowiązania FCAB Polska

Połączenia. Po

od

a tutte le

Dnia

Data

przeprowadzeniu

Połączenia FCAB Polska zostanie

rozwiązana

bez

passiviti di FCAB Poland dalla

di

Efficacia.

A

seguito del

perfezionamento della Fusione, FCAB

Poland

przeprowadzenia

si

estinguer) senza essere

postępowania likwidacyjnego na mocy

posta in liquidazione per effetto

prawa.

legge.

di

Niniejszy Plan Połączenia, sporządzony przez Radę

ll presente Progetto di Fusione, predisposto

Dyrektorów iZarząd odpowiednio FCA Bank i FCAB

Consigli

Polska będzie opublikowany na stronie internetowej

Societd Partecipanti alla Fusione, sari disponibile

FCAB Polska oraz dostępny w siedzibach FCA Bank

di

Amministrazione

di

dai

ciascuna delle

i

sul sito internet di FCAB Poland e depositato presso

FCAB Polska , wraz z dokumentami wymaganymi na

le rispettive sedi legali di FCA Bank e di FCAB Poland,

podstawie artykułu 2501 septies

Włoskiego

congiuntamente alla documentazione richiesta ai

Kodeksu Cywilnego i art. 5167 KSH, do wglądu osób

sensi dell'Articolo 2501, septies del codice civile

uprawnionych na podstawie artykułu 2501 septies

italiano e dell'Articolo 5167 del CCC Polacco, dalla

Włoskiego Kodeksu Cywilnego i art' 5]'67 KSH, od

data di approvazione da parte dei rispettiviConsigli

dnia zaakceptowania przez organy zarządzające obu

di Amministrazione, al fine di consentire a tutti gli

Spółek, przez okres nie krótszy niż 30 (trzydzieści) aventi diritto ai sensi dell'Articolo 2501 septies del
dni przed dniem podjęcia uchwały o Zatwierdzeniu

codice civile italiano e dell'Articolo 5167 del CCC

Połączenia.

Polacco, di prendere visione, per un periodo non

inferiore a

30 (trenta) giorni

prima

dell'approvazione della Delibera di Fusione.
Zgodnie z artykułem L\ol-ter, paragraf 3 Włoskiego

Ai sensi dell'art. ŻSo7-ter, terzo comma, del Codice

Kodeksu Cywilnego, niniejszy PIan Połączenia oraz

Civile ltaliano, il presente Progetto di Fusione e lo

statut FCA Bank stanowiący załącznik do niniejszego

Statuto di FCA Bank qui allegato saranno depositati

Planu Połączenia zostaną złożonedo

per l'iscrizione presso il Registro delle lmprese di

akt

rejestrowych do Rejestru Spółek w Turynie (,,Rejestr

Torino (il "Registro ltaliano").

Spółek").

Na podstawie art. 500 S

L

Ai sensi dell'Articolo 500 S 1 del CCC

KSH, niniejszy Plan

Polacco,

Połączenia wrazz załącznikiem, tj. statutem (umowa

questo Progetto di Fusione e lo Statuto di FCA Bank,

spółki) FCA Bank zostanie zlożony przez FCAB Polska

allegato al presente, saranno depositati da FCAB

do właściwegosądu rejestrowego.

Poland presso il Registro delTribunale competente.

FCA Bank złożywniosek o opublikowanie wyciągu

z

FCA Bank presenteri un'istanza di pubblicazione di

Planu Połączenia we włoskim dzienniku urzędowym

un estratto del presente Progetto di Fusione sulla

(,,Gazzetto Ufficiale della Repubblica ltaliano") na co

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana almeno

najmniej 30 (trzydzieści) dni przed Zatwierdzeniem

30 (trenta) giorni prima della Delibera di Fusione.
1.r

/

Połączenia. Publikacja będzie zawierać następujące

Detta pubblicazione dovri includere almeno

informacje:

seguenti informazioni

(i)

typ, forma prawna, nazwa (firma),

(i)

le

:

tipo, forma giuridica, denominazione,

e

siedziba i prawo właściwedla każdej z

sede legale

Łączących się Spółek;

ciascuna Societi Partecipante alla

legge regolatrice di

Fusione;

numery rejestrowe Łączących

(ii)

Spółek oraz dane
krajowych,

z

się

(ii)

il numero di iscrizione delle
Partecipanti

rejestrów

w których zarejestrowane

są Łączące się Spółki;

Societ)

alla fusione e

le

informazioni circa il registro nazionale

dove sono iscritte le

i

Societi

Partecipanti alla fusione; e

(iii)

wskazanie środków i zasad, zgodnie

z

(iii)

un'indicazione circa

którymi każdy mniejszościowy
akcjonariusz i wierzyciele mogą
wykonywać swoje prawa, a także
sposób, w jaki można uzyskać te

i

mezzi

e

le

modalit) di esercizio dei propri diritti
da parte di eventuali soci di minoranza

e creditori, nonchó circa le modalitir
con le quali si possono ottenere tali

informacje od Łączących się Spółek bez

informazioni gratuitamente

ponoszenia kosztów.

Societd Partecipanti alla Fusione.

dalle

Akcjonariusz FCAB Polska podejmie uchwałę w

L'assemblea straordinaria degli azionisti

sprawie Połączenia ze Spółką Przejmującą. Pomimo

Poland sar) convocata per l'approvazione della

braku konieczności podejmowania uchwały W Fusione. Sebbene
związku z art.

5].615

s 2 KSH, uchwała zatwierdzająca

la

di

FCAB

Fusione non richieda

necessaria approvazione

la

da parte degli azionisti

Połączenie zostanie podjęta, ze względu na doniosłe

della Societd lncorporanda ai sensi dell'Articolo

znaczenie Połączenia.

51,61s 5 2

del CCC Polacco, l'assemblea straordinaria

degli azionistidi FCAB Poland adotter) comunque la

delibera di approvazione di Fusione, a causa della
rilevanza della fusione.

ll

zamiarze Połączenia,

di Gestione di FCAB Poland
comunicheró, ai sensi dell'Articolo 504 in

zgodnie z art' 504 KSH w związku z art' 5].61 KsH'

combinato disposto con l'Articolo 5161 del CCC

Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie

Polacco,

później niż na

l'intenzione

Zarząd FCAB Polska powiadomi swojego jedynego

akcjonariusza FCA Bank

].

o

(jeden) miesiąc przed planowanym

Consiglio

al suo unico

azionista, FCA

di effettuare la

Bank,

Fusione. La prima

dniem powzięcia uchwaĘ o połączeniu, a drugie w

comunicazione dovri essere effettuata non piil

odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty

tardi di un mese prima del giorno in cui viene

pierwszego zawiadom ienia.

adottata
12

la delibera di fusione, e la

seconda

comunicazione non prima delle due settimane
successive alla data della prima notifica.
Po spełnieniu wyżej wymienionych formalności, do

A seguito dell'adempimento delle predette azioni e

których zobowiązany jest FCAB Polska, FCAB Polska

formalitż preliminari alla fusione a cui FCAB Poland

wystąpi do właściwegosądu rejestrowego

z

ó soggetta, la stessa presentera istanza al Registro

wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zgodności z

del Tribunale competente per I'ottenimento di un

praWem polskim połączenia transgranicznego

certificato di conformitir alla normativa polacca

W

per le fusioni

zakresie procedury podlegającej temu prawu, o

prevista

którym mowa W art. 51612 KsH'

certificato preliminare di fusione), come previsto
dall'articolo

51612

transfrontaliere (i.e.

del CCC Polacco.

Po dopełnieniu powyższych formalności odbędzie

A seguito del completamento delle operazioni di cui

się

sopra, avr) luogo I'assemblea straordinaria deisoci

nadzwyczajne walne

zgromadzenie

akcjonariuszy FCA Bank w celu podjęcia uchwały o

di

Połączeniu. Gdy dojdzie do podjęcia uchwały o

all'approvazione

Zatwierdzeniu Połączenia, Zatwierdzenie Połączenia

verbale. Una volta che il Progetto di Fusione sard

zostanie złożone do Rejestru Spółek w Turynie.

stato approvato per mezzo della Delibera

FCA Bank al fine

di

in merito
della Fusione e del relativo
deliberare

Fusione, quest'ultima verr) depositata presso

di
il

Registro delle lmprese di Torino.

Co najmniej 15 (piętnaście)dni po zarejestrowaniu

Zatwierdzenia Połączenia przez

FcA Bank

Almeno 15 (quindici) giorni dopo I'iscrizione della
Delibera di Fusione da parte di FCA Bank presso il

We

in

di

włoskim Rejestrze, w przypadku braku sprzeciwu

Registro ltaliano,

wierzycieli FCA Bank, zgodnie z artykułem 2503

opposizione da parte dei creditori di FCA Bank ai

Włoskiego Kodeksu Cywilnego i artykułem 57 T.U.B.,

sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile ltaliano e

Łączące się Spółki sporządzą akt o połączeniu spółek

dell'art 57 T.U.B.,

assenza

qualsivoglia

le

Societd Partecipanti alla

(,,Akt Połączenia") przed notariuszem włoskim Fusione sottoscriveranno

un atto difusione per atto

(,,atto difusione per otto pubblico").

pubblico (l' "Atto di Fusione").

Rejestr spółek w Turynie powiadomi właściwysąd

ll

rejestrowy

w

Polsce

o

zarejestrowaniu Aktu

Registro delle lmprese di Torino comunicher)

altres) al Registro delTribunale polacco competente

di Fusione ed

Połączenia i zakończeniu procedury połączenia, a po

I'iscrizione dell'Atto

otrzymaniu takiego powiadomienia właściwysąd

perfezionamento della Fusione e, una volta ricevuta

rejestrowy wykreśli z rejestru przedsiębiorców

tale comunicazione, il Registro del

Tribunale

Krajowego Rejestru Sądowego FCAB Polska.

Nazionale Polacco prowederi poi

a

cancellare

il

FCAB Poland dal registro delle impresse dal Registro
del Tribunale Nazionale stesso.
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NA

INFORMACJE WYMAGANE
ARTYKUŁU

6

DEKRETU

l

PODSTAWIE

ART. 5163 PoLsKlEGo

KoDEKSU SPÓEK HANDLoWYCH

INFORMAZIONI NECESSARIE

AI

SENSI

DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO E DELL'ARTICOLO
5163 DEL CODICE DELLE SOCIETA COMMERCIALI
POTACCO

t

FoRun PRAWNA, NAzwA,
ŁĄczĄcYcH
DEKRETU l

stEDztBA

slę srÓux (nnwrut

łnr. 5163 rrr

t.

6 ł)

FoRMA GlURlDlcĄ
socrALE,

1 KSH)

E

DENoMlNAzloNE

SEDE LEGATE

OrUr

SOClerA

PARTEcIPANTI ALIA FUsloNe (Anrlcol-o 6

ł)

DEr DEcRETo E ARTtcoLo 5163(1) oel CCC

Polłcco)

t.t

FcA Bank s.p.Ą jako

Spółka

Przejmująca

- Spółka

1'.L

FCA Bank S.p.A, in qualiti di Societó

lncorporante

akcyjna (Societd per

Azioni) utworzona zgodnie

Societd per azioni di diritto italiano

z

włoskim prawem;

- Z
-

siedzibą

W Turynie,

Corso

Sede legale in Torino, Corso Agnelli

Agnelli nr 200;

n. Ż0o;

Kapitał zakładowy: Euro 700 000

Capitale sociale: Euro 700.000.000

000 opłacony w całości,dzielący

interamente versato, suddiviso in

się na 700 000 000 akcji zwykłych

n. 700.000.000 di azioni ordinarie

o wartości 1 EUR każda;

aventivalore nominale pari a Euro
1,00 ciascuna;

Numer

partita lVA, codice fiscale

identyfikacyjny

e

podatkowej, VAT oraz numer

numero di iscrizione al Registro

rejestrowy Rejestru Spółek

delle lmprese di

W

Torino:

Turynie:08349560014.

08349560014.

Jako spółka dominująca grupy

La societi, nella sua qualiti

,,FCA Bank" grupa

bankowa,

capogruppo del gruppo bancario

zgodnie z artykułem 6L włoskiego

"FCA Bank", ai sensi dell'art. 61

dekretu legislacyjnego 385/93,

TUB, emana, nell'esercizio
dell'attiviti di direzione e

FcA Bank

wykonując swoje

działania w zakresie zarządzania

i

coordinamento, disposizioni alle

koordynacji, może wydawać

componenti del Gruppo,

instrukcje

anche per I'esecuzione

podmiotom

wchodzącym w skład Grupy, w
1.4

di

e

ció

delle

istruzioni impartite dalle Autorit)

tym również w celu wykonania

di vigilanza e nell'interesse della

instrukcji organów

stabiliti del Gruppo stesso.

nadzoru,

mając na celu działanie na rzecz
stabilności Grupy.

Po zakończeniu Połączenia, FCA Bank jako Spółka

A seguito del perfezionamento della Fusione, FCA

Przejmująca zachowa swoją obecną formę prawną,

Bank, in qualiti di Societil lncorporante, manterrd

nazWę (firmę), przedmiot działalnościgospodarczej

la propria forma giuridica, denominazione sociale,

i

oggetto sociale e sede legale attuali e continuer) ad

siedzibę oraz pozostanie podmiotem prawa

essere una societi retta dal diritto italiano.

włoskiego.

t.2

t.2

FCA-Group Bank Polska S.A., jako

FCA-Group Bank Polska S.A., in
qualitó di Societi lncorporanda

Spółka Przejmowana

- Spółka akcyjna

utworzona

-

i

Societi per azioni (spółka akcyjna)

działająca na podstawie polskiego

costituita ed esistente

prawa;

delle leggi della

ai

sensi

Repubblica

Polacca;

Z

siedzibą

W Warszawie,

-

al.

Wyścigowa 6, 02-68']' Warszawa,

Sede legale: al. Wyścigowa no.

6,

02-681, Varsavia, Polonia;

Polska;

Kapitał zakładowy: 125 000
000,00 PLN, w pełni opłacony,

Capitale

dzielący się na (i) 25 000 akcji serii

versato, suddiviso in: (i) n. 25.000

A o wartości 1" 000,00 każda PLN

azioni categoria A, ciascuna con un

i

sociale:

125.000.000,00

PLN

interamente

(ii) 100 00O akcji serii B o wartości

valore nominale pari a PLN 1.000;

L 000,00 PLN każda;

e (ii) n. 100.000 azioni categoria

B,

ciascuna con valore nominale pari
a PLN 1.000;

Wpisana

do

Numero

rejestru

di

iscrizione presso

il

przedsiębiorców

Krajowego

Registro delle lmprese del Registro

Rejestru

Sądowego

del

prowadzonego przez

Tribunale Nazionale

conservato presso

Sąd

la

(KRS)

Corte

Wydział

di Varsavia, L3'
(tredicesima)
Divisione

Gospodarczy Krajowego Rejestru

Commerciale del Tribunale dei

Sądowego pod

Registri Nazionale: KRS

Distrettuale

Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie, Xlll

numerem:

0000029286,

0000029286, numer identyfikacji

no.

numero

15

/

podatkowej : 52127 91919,

n u

identificativo fiscale 521279191,9,

mer

REGON: 012952352.
Spółka Przejmująca

i

REGON: 0L2952352.

Spółka Przejmowana to jedyne

La Societż lncorporante e la Societd lncorporanda

spółki biorące udział w Połączeniu.

sono le uniche societi partecipanti alla Fusione.

1.3

1.3

Relacje pomiędzy Spółkami

Relazione fra le Societi partecipanti
alla Fusione

Relacie kapitałowe

Relazione attinente al Capitale

Na dzień sporządzenia Planu
Połączenia, Spółka Przejmująca

Alla

posiada

che compongono il capitale

i

presente data,

la

Societi

lncorporante possiede tutte le azioni

zamierza posiadać, aż do Dnia

della

Połączenia (zdefiniowanego poniżej),

Societ) lncorporanda e si impegna

wszystkie wyemitowane akcje Spółki

possederle fino alla Data

W związku z
Przejmująca

Przejmowanej'

Spółka
i będzie jedynym

aż do

Efficacia

(per come definita infro).

tym,
jest

Di

conseguenza, la Societd lncorporante

d e rimarr) l'unico

akcjonariuszem

Spółki Przejmowanej

di

a

azionista della

Societi lncorporanda fino alla Data di

Dnia

Połączenia (zdefiniowanego poniżej)'

Efficacia (per come definita infro).

Relacie kadrv zarzadzaiacei

Amministratori

ed

Amministratori

Delesati

z

del Consiglio

di

Przejmowanej nie jest jednocześnie

Gestione della Societi lncorporanda

ó

członkiem Rady Dyrektorów Spółki

anche membro del Consiglio
d'Amministrazione della SocietA

Zaden

członków Zarządu Spółki

Nessun membro

Przejmującej.

lncorporante.
2

SposÓa ŁĄczENlA

(łnwrut 2505

Wtosneoo KoDEKsu cywtLNEGo

2.
r

orl Coolcr Clvlt-t Irłunruo r ARncolo

ART.

5153pxr 1 KSH)

Połączenie jest

FoRMA oru-ł Fuslorvr (Anncolo 2505

5163 (1)

połączeniem

orl CCC Poncco)

La Fusione ó una fusione per

transgranicznym pomiędzy spółkami

incorporazione fra societi che sono

zarejestrowanymi we Włoszech i w

state costituite rispettivamente in

Polsce.

Italia e in Polonia.

FCA Bank posiada wszystkie

akcje

FCA Bank possiede l'intero capitale

spółki FCAB Polska i jest jej jedynym

sociale di FCAB Poland ed ó il suo unico
16

,

+

W związku z tym
Połączenie stanowi ,,połqczenie

akcjonariuszem'

azionista. Per tale ragione la Fusione

avri natura di"fusione semplificota" ai

uproszczone", na podstawie artykułu

sensi dell'Articolo 2505 del Codice

2505 Włoskiego Kodeksu Cywilnego,

Civile ltaliano, dell'Articolo 18

artykułu 18 Dekretu, art.

s 1 KsH,

Decreto, dell'Articolo 5161s S 1 del CCC

które jest uznawane za połączenie

Polacco, nonchó natura di operazione

poprzez przejęcie w myślart' 492 5

considerata equivalente

5]_615

L

pkt 1 KSH.

ad

del

una

fusione per incorporazione ai sensi
dell'Articolo 492 5

1,

punto 1 del CCC

Polacco.

W

Nel contesto

ramach procesu Połączenia, FCA

Bank utworzy oddział, który przejmie

dell'operazione

Fusione, FCA Bank

i

apriri

di

una

będzie kontynuował działalnośćSpółki

Succursale al fine di dare continuit)

Przejmowanej na terenie Polski od

alle attivitd della Societ) lncorporanda

Dnia Połączenia.

in Polonia, a partire dalla Data

di

Efficacia.

W wyniku

Połączenia, FcAB Polska

zostanie

rozwiązana

przeprowadzania
likwidacyjnego

i

z

estinguer) automaticamente

bez

senza

postępowania

essere posta in liquidazione, e tutte le

jej

in circolazione della stessa
saranno cancellate, con il

wszystkie

przestaną istnieć

A seguito della Fusione, FCAB Poland si

azioni

akcje

mocy prawa

z

Dniem Połączenia' Wszystkie aktywa

trasferimento di diritto, a partire dalla

i

pasywa Spółki zostaną przeniesione na

Data di Efficacia, di tutte le sue attivitó

FCA Bank, a następnie przypisane do

e passiviti a FCA Bank e I'allocazione

oddziału.

simultanea, automatica

e

senza

soluzione di continuiti di tali attivit) e
passivitó alla Succursale.
3.

Urvlowł spÓtKl FcA Bnrur lłxo sPÓŁKl
PRZEJMUJĄcEl (Anwxur 6 A) De xntru

3

Srłruro ol FCA Błrux lru QUALITA
SoclrrA lrucoRpoRłrurr (Anrlcolo

t

nnr. 5163 PKr 15 KSH)

DEL

CCC

DEcREro

E

Dl

6 n)

ARTtcoro 5163 (15) DEL

Poncco)

Statut (umowa spółki) FCA Bank, jako

Lo statuto di FCA Bank, quale Societ)

spółki przejmującej nie zostanie
zmieniona w wyniku Połączenia. W

lncorporante,

modifica a seguito della Fusione. ln

szczególności

particolare resteranno invariate

postanowienia
17

non subir)

alcuna

la

dotyczące jej formy prawnej, nazwy

forma giuridica, la denominazione,

(firmy), przedmiotu

I'oggetto sociale

działalności

nie

gospodarczej, siedziby,

e la sede legale.

Lo

statuto vigente di FcA Bank, quale

zostaną

d

zmienione. Aktualny statut (umowa

Societ) lncorporante,

spółki) FcA Bank jako

presente Progetto di Fusione come

Spółki

allegato

al

Przejmującej jest załącznikiem A do

AllegatoAecostituisceparte

niniejszego Planu Połączenia i stanowi

integrante ed essenziale dello stesso.

integralną częśćPlanu Połączenia.
4.

4.

STOSUNEK WYMIANY AKCJI tUB INNYCH
PAPl ERóW

o ALTRI
sTRuMENTl FlNANzlARl r Dnrł Dt
PlRreclpłzlorue AGLl Ullt (Anrlcol-o
2505 DEL Coorcr Clvlu lrALtANo,

AsseorułzlolvE DEtLE AzloNl

EWENTUAINYCH DoPŁAT, PRZYZNANlE AKCJl
LUB lNNYCH płpleRÓw WARToścloWYcH,

DzlrŃ, oo KTÓREGo PRzYsŁuGUJE

Wrosxlreo

ARTcoLo 18 orl DECRETo r Anncoll 5163

KoDEKSU cYWlLNEGo, ARTYKUŁ 18
DEKRETu
PKT 3

r

nRr. 5163 pxr 2 KSH, nnr. 5163

KsH, nRr. 5163

5163 prr 6 KsH,

rrr

5 KSH,

EVENTUALE

VALORE DEI PAGAMENTI IN CONTANTI,

WARTośclowvctt, wvsoxośĆ

DywTDENDA (Anrvxur 2505

RłppoRro Dl cAMBlo ED

(2), 5163 (3), 5163 (5), 5163 (6), r 5163

łRr.

(7) oel CCC

Potłcco)

łnr. 5163 nxr 7 KSH)

W związku z tym, że

Poichó

Spółka

la

Fusione verrd realizzata

Przejmująca posiada wszystkie akcje

come fusione per incorporazione di

Spółki Przejmowanej,

societi interamente posseduta,

Połączenie

nastąpi bez podwyższenia kapitału
za

kładowego Spółki Przejmującej.

la

Fusione awerr) senza aumento di
capitale per la Societd lncorporante.

Zgodnie z artykułem 2505 Włoskiego

Pertanto, ai sensi dell'articolo 2505 del

Kodeksu Cywilnego, artykułem

18

Codice Civile ltaliano, dell'articolo 18

art. I32

del Decreto, dell'Articolo 5161s 5 1 del

wymagane

CCC Polacco e dell'Articolo 132 della

Dekretu, art. 5161s S 1 KSH

Dyrektywy,

nie jest

i

Direttiva, non d

ustalenie:

necessario

determinare:

i.

i.

stosunku wymiany akcji;

il rapporto di cambio delle
azioni;

ii

ii.

kryteriów przyznania akcji FCA
Bank jako Spółki Przejmującej;

le modalit) diassegnazione delle

azioni di FCA Bank, quale Societi

i

lncorporante; e

18

iii.

iii.

kryteriów podziału zysków FCA

criteri per la distribuzione degli

utilidi FCA Bank.

Bank.

W

i

związku z

powyŻszym,

Alla luce di quanto sopra, inoltre,

la

przeprowadzenie Połączenia nie będzie

Fusione non richieder)

la

wymagało sporządzenia
eksperta (biegłego) z badania

opinii

predisposizione della relazione degli

Planu

esperti

ai sensi

dell'articolo 2501-

Połączenia, zgodnie z artykułem 250L_

sexies del Codice Civile ltaliano e del

sexies Włoskiego Kodeksu Cywilnego

combinato disposto degli articoli 5166

oraz zgodnie z art. 5166 KSH w związku

e 5161s 5 1 del CCC Polacco.

z art. 5L61sS 1 KSH.

Z tych

jest

powodów, nie

też

Per le ragioni sopra esposte, non

le

d

Wymagane podanie następujących

necessario fornire

informacji: inne warunki dotyczące

informazioni: informazioni riguardo

przyznania udziałów, akcji lub innych

l'assegnazione

papierów wartościowych W spółce

(Articolo 5163 (5) del CCC Polacco), un

przejmującej (art' 5163 pkt

5

seguenti

di azioni

nuove

rapporto di cambio per le azioni o

KSH),

stosunek wymiany udziałów lub akcji

conguagli in denaro (Articolo 5163

(art' 5163 pkt 2 KsH), dzień, od którego

del CCC Polacco),

udziały lub akcje uprawniają

riguardo la data a partire dalla quale

do

(2)

informazioni
il

uczestnictwa w

possesso delle azioni assegnate dard

przejmującej

zysku spółki
bądźspółki nowo

diritto alla percezione dei dividendi, e

a

także inne warunki

informazioni riguardanti eventuali

zawiązanej,

alle quali

dotyczące nabycia lub wykonywania

condizioni speciali

tego prawa, jeżeli takie warunki zostały

subordinato tale diritto (Articolo 5L63

ustanowione (art. 5163 pkt 6 KSH).

(6)

FCAB Polska nie wyemitowała ani nie

FCAB Poland non ha emesso e non

zamierza wyemitować

intende emettere azioni

żadnych

delCCC Polacco).

papierów wartościowych w związku z

strumenti finanziari,

Połączeniem' W związku z tym, P|an

dell'operazione

Połączenia

nie zawiera

ć

in

o

altri

ragione

di Fusione. Per

tale

il presente Progetto di
Fusione non contiene alcuna
informazione circa il rapporto di
ragione,

informacji

dotyczących stosunku wymiany innych

papierów wartościowych spółki
przejmowanej i
wysokości

cambio rispetto a predetti strumenti

ewentualnych dopłat pieniężnych, w

finanziari o riguardo l'assegnazione di

rozumieniu art. 5163 pkt

3

eventuali diritti ai titolari di tali titoli,

KSH.

L9

p

inne

ovvero informazioni riguardo
conguagli in denaro ai sensi

papiery wartościowe uprawniają do

dell'Articolo 5163 (3) del CCC Polacco.

Ponadto Plan Połączenia nie zawiera

określeniadnia,

od

którego

W zysku

uczestnictwa

Spółki

lnoltre, il presente Progetto di Fusione

także innych warunków

non contiene informazioni nć riguardo

dotyczących nabycia lub wykonywania

tego prawa w związku z treściąart.

la data a partire dalla quale tali
emittendi strumenti finanziari

5163 pkt 7 KSH.

accorderebbero agli eventuali titolari

Przejmującej,

a

il

diritto alla percezione dei dividendi di
FCA Bank, nó riguardo l'acquisizione o

l'esercizio dei suddetti eventuali diritti

ai sensi dell'Articolo 5163 (7) del CCC
Polacco.
5

Spnłwozonrulr Znnz4ou UzAsADNlAJĄcE
PoŁĄczENlE (nnrvrur 8 DerRrru

l

5

Rruzlorur

(AnlcoLo 8

oel

DrcRsto E ARTrcoLo 516s DEL

CCC

AMMrNrsrRATrvo

nnr.

5165 KSH)

ogtt'ORGAwo

Poncco)
Rada Dyrektorów FCA Bank oraz Zarząd

I

FCAB Polska sporządziły Sprawozdania

ciascuna delle Societ) Partecipanti alla

Zarządu

na

podstawie artykułu 8

Consigli

di

Amministrazione

di

Fusione hanno predisposto

la

Dekretu, artykułu 2501_quinquies

Relazione dell'Organo Amministrativo,

Włoskiego Kodeksu Cywilnego oraz na

a norma dell'articolo 8 del

podstawie art 5165 KSH, wyjaśniające

dell'art. 2501-quinquies del Codice

między innymi:

Civile ltaliano e dell'Articolo 516s del

Decreto,

CCC Polacco, che illustra , inter olio:

skutki

Połączenia

akcjonariuszy, wierzycieli
pracowników Łączących

-

dla

le conseguenze della fusione per

i soci, i creditori e i dipendenti

i

delle Societi Partecipanti

się

Spółek;

alla

Fuslone;

sytuacje finansową Łączących się

- la

Spółek;

situazione finanziaria delle

Societd Partecipanti alla Fusione;
e

uzasadnienie

Połączenia z
prawnej

i

-

proponowanego

le ragioni della proposta Fusione

dal punto di vista giuridico

perspektywy

ekonomicznej, w
20

ed

economico e, piil in particolare,

szczególności,
Połączenia oraz

celowości

|'opportunit) nonchó i termini e

warunków

le condizioni della Fusione.

Połączenia.

Zgodnie z artykułem

8 Dekretu i

Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto

art.

e

5167 KsH, Sprawozdanie Zarządu

dell'articolo 5l-67 del CCC polacco, la

zostanie

udostępnione

Relazione dell'Organo Amministrativo

przedstawicielom

pracowników

dovri essere messa a disposizione

Łączących się Spółek, co najmniej 30

dni

. przed datą

o

inviato ai rappresentanti dei lavoratori

Zatwierdzenia

delle Societd Partecipanti alla fusione

Połączenia.

almeno 30 giorni prima della data della
Delibera di Fusione.

6

DzlrŃ PotĄczENlA (nnwrut

2504-els

Wrosxlroo Kooexsu Cywllrrlreo

6.
I

DATA

Dl ErrtcłctłDEILA

(Anncolo 2504-als

FUsloNE

DEL CoDtcE CtvtLE

ARwKUŁ 6 Derneru)

lTAuANo

Dla celów prawnych, Połączenie będzie

Ai fini civilistici, gli effetti della Fusione

skuteczne z dniem L stycznia 2020

r.

si produrranno dal L" gennaio 2020, o

lub w póŹniejszej dacie wskazanej w

in data successiva stabilita nell'Atto di

Akcie Połączenia zgodnie z artykułem

Fusione nel rispetto dei termini e con

2504 bis paragraf drugi Włoskiego

le modalit) di cui all'articolo 2504 bis

Kodeksu Cywilnego

cpv. del Codice Civile ltaliano, ("Data di

(,,Dzień

Połączenia").

Zgodnie

z

E

ARTtcoLo 6 l) oel Drcnrro)

Efficacia").

artykułem 57 Włoskiego

Prawa Bankowego, przeprowadzenie

ln proposito si ricorda che, ai

sensi

dell'Articolo 57 del TUB, la Fusione ó

Połączenia jest uzależnione od

soggetta all'autorizzazione

uzyskania zezwolenia Banku Włoch

Banca d'ltalia e della Banca Centrale

oraz Europejskiego Banku Centralnego.

Europea.

Dla

przeprowadzenia Połączenia,

La Fusione ó inoltre

della

soggetta

jest także uzyskanie
zezwolenia Komisji Nadzoru

Vigilanza Finanziaria Polacca (Komisjo

Finansowego zgodnie z treściąart' I24

Nodzoru Finonsowego) a

ust. l- Prawa bankowego.

dell'Articolo 124 Sezione L della Legge

Wymagane

all'autorizzazione dell'Autoritd di

sensi

Bancaria Polacca.
W związku

tym FCA Bank złożyłw dniu

A tal riguardo, FCA Bank ha depositato

26 marca 2oI9 r' do Banku Włoch

presso la Banca d'ltalia l'istanza di

z

2I

la

zaWiadomienie dotyczące zamiaru

passaportazione per

uruchomienia oddziału oraz zloży| w

Succursale in data Ż6 marzo 2oI9 e

dniu 26 marca 2019 r.

presso

do

la

costituenda

Banca Centrale Europea

Europejskiego Banku Centralnego

l'istanza di autorizzazione alla Fusione

wniosek o zezwolenie na Połączenie i

in data 26 marzo 2019. Pertanto,

zamierza złożyćwniosek o zezwolenie

Data di Efficacia non

na Połączenie do Komisji

la data di rilascio dell'autorizzazione

Nadzoru

la

potri precedere

Finansowego. W konsekwencji, Dzień

alla Fusione da parte della

Połączenia nie może poprzedzać daty

d'ltalia e della Banca Centrale Europea,

wydania zezwolenia

na

nonchó

Połączenie

il

Banca

rilascio dell'autorizzazione

przez Bank Włoch i Europejski Bank

da parte dell'Autoriti di

Centralny oraz daty

Finanziaria Polacca summenzionata,

zezwolenia

od Komisji

uzyskania

Vigilanza

Nadzoru

ed il decorso dei termini previsti per

Finansowego oraz upływu terminu, w

eventuali obiezioni alla costituzione

którym możliwe byłoby zgłoszenie

della Succursale.

ewentualnych zastrzeżeń

do

uruchomienia oddziału.
7

DztrŃ not4czENlA DtA crlÓw KslĘGoWYcH

l

PoDATKoWYCH oD xrÓRroo

FCAB PotsKA BĘoĄ

7

czYNNoścl

DATA A PARTIRE DALLA qUALE
oPERAzroNl

UZNAWANE zA

TMPUTATE

ol FCAB Ponrvo

tE

SARANNo

A FCA BANK, A FtNt CONTAB|LI

E

czYNNoścl FCA Błrux (łnwrut 2504 Bls

FrscAu (Anncol-o 2504 sls DEL CoDtcE

WŁosKlEGo KoDEKSU

Clvllr Irłllłruo,ARTlcoto 6

cYWlLNEGo,

Anryxur 6 l) Drrneru tnr. 5163

pRT

lz

5163 (12) oel CCC

l) e

Anlcol-o

Potłcco)

KSH)

Dla

celów podatkowych
rachunkowych, czynnościi zapisy

A fini contabili e fiscali, le operazioni e

i

i

księgowe FCAB Polska będą uważane

za

datifinanziaridi FCAB Poland saranno

imputati al bilancio di FCA Bank, in

czynności i zapisy księgowe

qualiti di Societż lncorporante,

dokonywane na rachunek i w księgach

con

effetto dalla Data di Efficacia.

rachunkowych FCA Bank, jako Spółki
Przejmującej, od Dnia Połączenia.
8.

WARUNKl szczEGÓLNE sTosoWANE Do

oxRrśloruycx KATEGoRll AKooNARlUszY
LUB UPRAWNIoNYcH

z

8.

Evrrurułu TRATTAMENTo
RISERVATO

A

sPEclALE

PARTICOLARI CATEGORIE

socl ovvERo Ar possEssoRl Dt

lNNYcH pnpleRÓw

DrvERsr DArLE AztoNt (AnrrcoLo

22

DI

TtTOLt

6 a)

orr_

WARToścloWYcH (ARWKUŁ 6 B) DEKRETu

Drcnrro E ARncoLo 5163 (4) orl CCC

l

ARr. 5163 PKr 4 KSH)

Poncco)

W

Con riferimento alla Fusione, non sono

przypadku Połączenia, nie będą

miały zastosowania żadne szczególne

previsti trattamenti speciali applicabili

warunki w stosunku do określonych

a particolari categorie di soci ovvero

a

kategorii akcjonariuszy lub
uprawnionych z innych papierów

All'interno di FCAB Poland, non sono

wartościowych. Nie ma osób, którym

presenti soggetti a qualunque titolo

przysługują specjalne

Polska,

w

związku

.prawa

w

possessori di titoli diversi dalle azioni.

diversi dagli azionisti, i quali. possano

FCAB

z tym nikt

vantare diritti speciali. Parimenti

nie

a

otrzyma żadnego wynagrodzenia

nessuno saranno conferiti tali diritti

(dopłat).

speciali, nó verrd accordato alcun tipo
di indennitd.

W

9

związku

z

tYm, niniejszy

Plan

Di conseguenza, il presente Progetto di

Połączenia nie zawiera informacji o

Fusione non contiene alcuna
informazione riguardo i diritti di cui

innych prawach przyznanych
uprawnionym z innych papierów

sono assegnatari

wartościowych wymaganych przez art.

summenzionati

5163 pkt 4 KSH.

dell'Articolo 5163 (4) delCCC Polacco.

SzczgcÓlrur ronzYścl PRZYZNANE

9

i possessori dei
titoli, ai sensi

Vłrurnocl PARTlcotARl A FAVoRE

O

DEGLI

DYREKToRoM, BlEGŁYM REWlDENToM

AMMINISTRATORI

SPÓŁEK ŁĄczĄcYcH slĘ LuB EKSPERToM

oRGANT

BADAJĄcYM Plłru Por4czENlA LUB lNNYM

PARTEC|PANTI

łl-l-łFusloNE, oVVERo

A

osoBoM (Anrvxut 6 c) Drxnrru l łnr.

FAVoRE oett'EspERto cHE ESAMINA

tL

5163 pxr 8 KSH)

PRESENTE PRoGETTo

A

DEI MEMBRI

or CorurRollo

DEGLI

DELLE SoclnA

ol Fuslorur, owERo

FAVoRE Dt ALTRA pARTE cotNVoLTA

NErLA Fusrorrre (AnTcoLo

6 c)

DrcRero E ARncoLo 5163 (8)

DEL

DEL CCC

Pot-łcco)

Nie zostaną

przyznane szczególne

korzyści członkom
korporacyjnych,
administracyjnych lub

Nessun vantaggio particolare

nó

organów

beneficio di sorta ó previsto a favore

organów

dei

organów

l'amministrazione ovvero il controllo o

nadzorczych Łączących się Spółek ani

innym osobom biorącym udział W
23

soggetti cui

compete

la vigilanza delle Societa Partecipanti

Połączeniu. Ponieważ

nie

alla Fusione, i quali siano a qualsiasi

zostanie

powołany ekspert (biegły) do zbadania

titolo coinvolti nella Fusione.

Planu Połączenia z

powodów

Non essendo prevista la nomina di un

niniejszego

esperto, per le ragioni evidenziate al

Planu Połączenia, nie zostały przyznane

punto 4 che precede, non sussistono

szczegó|ne korzyści ekspertom

vantaggi particolari in tal senso.

wskazanych

w punkcie 4

(biegłym).
10.

WARUNKI WYKONYWANIA

WlERzYclELl l

PRAW

WsPÓlrvlrÓw

nnrulrlszośclowYcH KAżDEJ z ŁĄczĄcYcH slĘ
SPÓŁEK oRAz ADRES,

poo rróRYtvl MożNA

BEZPŁATNIE UzYsKAć PEŁNE lNFoRMAcJE NA

TEMAT

wcH WARUNrów (nnwxut 2503

Wtosxrreo Koorrsu
ARwKUŁ 11 Drxngru,

CywtLNEGo,

łnr. 5163 rxr

10.

MoołllrA Dl

EsERclzlo DEl DlRlTTl

DEl

CREDITORI

E DEGLI

MlNoRANzA

orlle SoclerA płRreclpłrvrl

AILA FustoNE,

E GLt

AZIONISTI

DI

tNDlRtzzt pER tE

coMuNrcAzloNr pREsso

I euAlt

E

POSSIBILE OTTENERE GRATUITAMENTE
INFORMAZIONI COMPTETE RIGUARDO LE

9

SUDDETTE

wroonurA (Anncolo 2503 orr

Coolcr Ctvlu lrłllłtrlo,ARTlcoLo 11 ogt

KSH)

DEcREro E ARncoLo 5163 (9) oel CCC

Poucco)

FCA Bank jako Spółka Przejmująca,

FCA Bank,

in

qualitd

di

Societ)

nabywa wszystkie prawa i
zobowiązania FCAB Polska z Dniem
Połączenia, W drodze sukcesji

di tutti i diritti e le obbligazioni

uniwersalnej.

Efficacia,

lncorporante, acquisterż la titolaritA
di

FCAB Poland, a partire dalla Data di

a titolo di

successione

universale.

Na podstawie art. 5L610 5 Z

KSH

wierzyciele FCAB Polska, mogą

W

Ai sensi dell'Articolo 51610 5 2 del CCC

Polacco, i creditori di FCAB poland

i

terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia

quali entro 1 (un) mese dalla data di

ogłoszenia Planu Połączenia, żądać

pubblicazione del presente Progetto

zabezpieczenia swoich roszczeń, jeżeli

di

uprawdopodobnią, że ich zaspokojenie

verosimilmente che la soddisfazione

jest zagrożone przez Połączenie. W
KsH, w razie

del loro credito sia minacciata
dall'operazione di Fusione, sono

sporu sąd właściwy,według siedziby

legittimati a richiedere la tutela del

Spółki Przejmowanej, rozstrzygnie

o

proprio credito. ln base all'Articolo

udzieleniu zabezpieczenia na wniosek

51610 S 3 del CCC Polacco, in caso di

związku z art. 51610

s3

24

Fusione riescano

a

dimostrare

wierzyciela, złożony W terminie

2

controversia basata sulla pretesa

(dwóch) miesięcy od dnia ogłoszenia

azionata da un creditore entro due

Planu Połączenia.

mesi dalla pubblicazione del Progetto

di

Fusione, sar) l'autoriti
giurisdizionale competente a
decidere se concedere o meno la
suddetta tutela nei confronti di FCAB
Poland.

Wierzyciele FCA Bank mogą dochodzić

I

swoich praw na podstawie artykułu

esercitare

2503 Włoskiego Kodeksu Cywilnego w

all'Articolo 2503 del Codice Civile

związku

z

artykułem 1'L

5z lit.

creditori

di FCA Bank possono
i loro diritti in base

b)

Italiano, come previsto dall'Articolo

Dekretu oraz na podstawie artykułu 57

LL, cpv., lett. b) del Decreto, e all'art.

Włoskiego Prawa Bankowego.

57 del TUB.

Jedynym akcjonariuszem FCAB Polska

L'unico azionista di FCAB Poland ć FCA

jest FCA Bank. W konsekwencji FCAB

Bank. Dunque, FCAB Poland

Polska nie ma

presenta azionisti

udziałowców

di

non

minoranza e

mniejszościowych, a zatem nie jest

conseguentemente

Wymagane określanie warunków

informazione relativa alle condizioni

wykonywania
m

praw

wspólników

nessuna

per l'esercizio dei diritti di minoranza

niejszościowych.

risulta dovuta.

Tutti i documenti e le informazioni

Pełne informacje dotyczące Połączenia

zostaną udostępnione

w

inerenti la Fusione sono disponibili

siedzibach

presso le sede legali delle Societb

Łączących się Spółek:

partecipanti alla Fusione:

o

r

FCA Bank S.p.A.: Corso Agnelli no.
200, Turyn;

o

no. 200, Torino;

o

FCA-Group Bank Polska S.A.: al.
Wyścigowa6, 02-681' Wa rszawa.

tt.

PRoctouRv W zAKREslE pRłcowrulrÓw

ZATRUDNtENIA

(Anwxur

6

FCA-Group Bank Polska S.A.: al.
Wyścigowa6, 02-68L Wa rszawa.

l

PRAWDoPoDoBNY WPŁYW Pot4czerun rvł

srAN

FCA Bank S.p.A.: Corso Agnelli

o-r

tt

PRoctouRr

RTGUARDANTT

PRogłslLl RlpeRcusslorvl DELLA Fuslorrle

Artykuł 19 Dekretu, dotyczący udziału

L'art.

pracowników w Spółce Przejmującej,

partecipazione
25

E

sull'occupAzroNE (ARTtcoLo 6 D) AND E)
DEL DEcREro E ARilcou 5163(10) E
5163(11) DEr CCC

DrxReru r ARr. 5163PKr 10-11 KSH)

l TAVoRAToRI

1.9

Poncco)

del Decreto, che disciplina la

dei lavoratori

nella

nie znajdzie zastosowania

w

Societi lncorporante, non

trova

przedm iotowym Połączeniu, ponieważ

applicazione alla Fusione, in quanto

nie są spełnione określonewarunki.

non ne ricorrono i presupposti.

FCAB Polska zatrudnia

75

FCAB Poland ha 75 dipendenti. Non si

pracowników. Połączenie nie będzie

prevede che la fusione abbia alcun

miało żadnego znaczącego

i

impatto diretto sui dipendenti delle

bezpośredniego negatywnego wpływy

Societd Partecipanti alla Fusione, in

na pracowników Łączących się Spółek,

quanto le attivitżr svolte dalla Societó

poniewaz podstawowa działalność

lncorporanda saranno portate avanti

Spółki Przejmowanej
kontynuowana przez
Przejmującą działającą W

będzie

dalla Societi lncorporante operante

Spółkę

attraverso la

formie

Succursale, in quanto coincidente con

oddziału. oddział jako częśćSpółki
Przejmującej

nie będzie

posiadać

odrębnej osobowościprawnej

la Societi

Succursale.

lncorporante,

costituiri una persona

La

non

giuridica

W

autonoma; ció nondimeno, la stessa

Polsce, natomiast będzie pracodawcą

assumer) la qualit) di datore di lavoro

w rozumieniu Kodeksu pracy.
Pracownicy Spółki Przejmowanej

ai fini della giurisdizione polacca. per

zostaną przeniesieni do oddziału w

effetto della Fusione, i dipendenti di

ramach przyporządkowania aktywów

FCAB Poland diventeranno, di diritto,

i

pasywów do oddziału na zasadach

ai sensi del Codice del Lavoro polacco,

dipendenti della Succursale.

przejścia zakładu pracy jako część
procesu Połączenia.

od Dnia Połączenia wszystkie prawa

i

obowiązki wynikające z umów o pracę

lub

Alla Data di Efficacia,

i

diritti

e

le

obblighi esistenti in capo alla Societd

istniejących stosunków pracy

lncorporanda e derivanti dai contratti

zawartych przez Spółkę Przejmowaną

di lavoro e dalle relazioni di lavoro in

zostaną przeniesione z mocy prawa na

cui ó parte saranno automaticamente

Spółkę Przejmującą działającą w Polsce

trasferiti alla Societi lncorporante

poprzez swój oddział.

W

związku

z

powyższym, w Dniu Połączenia:

operante in territorio polacco tramite
la Succursale (svolgendo i dipendenti

le proprie mansioni presso la
succursale). Di conseguenza, a
cominciare dalla Data di Efficacia:
26

Wszystkie praWa
wynikające z umów

i

i. Tutti i diritti e gli

obowiązki

o pracę

derivanti da contratti di lavoro o

lub

innych stosunków pracyz
pracownikami lub byłymi
pracownikami
Spółki
Przejmowanej
zostaną
przeniesione do
Spółki

da altre relazioni lavorative con

i

dipendenti sia attuali sia cessati,

dei quali sia titolare la Societi
lncorporanda, saranno trasferiti

alla Succursale della

Societ)

Przejmującej działającej w Polsce

lncorporante,

w formie oddziału, który od tej

dei diritti e sard gravata

pory będzie podmiotem

obblighi e del loro adempimento,

tych

praw izobowiązań;
il

obblighi

la quale beneficerA

degli

a partire da tale momento;

Spółka Przejmująca działająca w

Polsce W formie

ii.

La Societi lncorporante, tramite

la Succursale, sopporteri tutti

oddziału

i

poniesie wszelkie koszty związane

costi relativi ai compensi ed ai

z wynagrodzeniem pracowników

benefit

orazz ich świadczeniami, W tym

lavoratori, incluse

z

da

corrispondere ai

le

ferie

tytułu płatnych urlopów,

retribuite,

dodatkowych

differite, il pagamento di tasse e

wynagrodzeń,

le

remunerazioni

podatków,
ubezpieczeń
społecznych, Ubezpieczeń
grupowych lub innych

contributi previdenziali

dobrowolnych ubezpieczeń osób

contribuzione

zatrudnionych,

pensionistici,

contributi

assicurativi, ovvero altri tipi di

bądź byłych

pracowników

o

non

espressamente previsti dalla

Spółki

legge, riguardanti

i

dipendenti sia

attuali sia cessati della Societir

Przejmowanej; oraz

lncorporanda; e

Spółka Przejmująca działająca w

iii.

La

Societi lncorporante, tramite

Polsce w formie oddziału, będzie

al Succursale, sard responsabile

zobowiązana do

per qualsivoglia indennitó dovuta

wypłaty

wszelkich odszkodowań, które

in

mogą być należne z

cessazione del rapporto di lavoro

tytułu

ragione

o a

causa della

rozwiązania stosunku pracy z

tra la Societi lncorporanda e

osobą zatrudnioną lub

byłymi

dipendenti intervenuta prima,

pracownikami

Spółki

dopo o durante la Fusione.

Przejmowanej,

w tym

i

każdego
27

4

odszkodowania,

którego

wysokośćzależy w całościbądźw

części od

nieprzerwanego

świadczenia pracY przez osoby

zatrudnione lub

byłych

pracowników

Spółki

Przejmowanej.

si

W związku z powyższym uznaje się, że

Per tali ragioni,

Połączenie. nie będzie miało żadnego

fusione non abbia alcun impatto

znaczącego wpływu na pracowników

sostanziale

Spółki Przejmowanej oraz

Societd Partecipanti alla Fusione, ad

na

Pracowników Spółki Przejmującej,

sui

prevede che

dipendenti

eccezione del cambio

z

la

delle

di datore

di

wyłączeniem okoliczności, że

lavoro per i dipendenti della Societi

pracownicy Spółki Przejmowanej staną

lncorporanda.

się

pracownikami oddziału Spółki

Przejmującej'

FCA Bank przeprowadzi procedurę w

terminie wynikającym

z

FCA Bank prowederó ad espletare

la

przepisów

procedura di consultazione sindacale

artykułu 8 Dekretu, uwzględniając

di cui all'articolo 8 del Decreto fatto

regulacje wynikające z artykułu 47 aktu

salvo quanto previsto dall'articolo 47

prawa włoskiego 4Ż8/L990,

a

FCAB

della Legge 428/1990. FCAB Poland

swoich

informeri i propri dipendenti ai sensi

pracownikóW na mocy art. 231 Kodeksu

dell'Articolo 231del Codice del Lavoro

Pracy o przejściu zakładu pracy.

Polacco entro

Polska

zawiadomi

i termini

stabiliti

dall'ordinamento polacco.
12.

l

N

12.

FoRMAoE DoTYczĄcE WYCENY AKTYWÓW

l zoBowlĄzAŃ pRzrruoszoNYcH Do

lNFoRMAzloNr sULLA vALUTAztoNE

DEGLT

ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI E PASSIVI

sPÓŁKl

PRZEJMUJĄCEJ (ART. 5163prr 13 KsH)

cHE VERRANNo TRAsFERlTl

łLu SoclerA

lrucoRpoRarure (Anncol-o 5163(13)

DEL

CCC Pot-łcco)

od Dnia Połączenia, wszystkie aktywa

pasywa FCAB Polska, jako

i

Spółki

Alla Data di Efficacia, tuttigli elementi

patrimoniali attivi

e

passivi di FCAB

Przejmowanej, zostaną przeniesione

Poland, quale Societi lncorporanda,

według ich wartości księgowej z Dnia

saranno trasferiti

28

al loro

valore

94- /

Połączenia i

z

mocy prawa do FCA

contabile alla Data di Efficacia e di

a

Bank, jako Spółki Przejmującej, nastąpi

diritto

to

lncorporante,

automatycznie, płynnie i przy
tych

per effetto della
Fusione, e saranno allocati

pasywów do oddziału w

automaticamente, simultaneamente e

jednoczesnym przypisaniu
aktywów

i

FCA Bank, quale Societd

senza soluzione

niezm ienionej wartości księgowej.

di

continuit), alla

Succursale a tale valore contabile.

W związku z treściąart.
KsH, wartośćaktywów

5].63

i

pkt

Ai fini della valutazione degli elementi

13

patrimoniali attivi e passivi di FCAB

pasywów

FCAB Polska na dzień 3]. marca 2019 r',

Poland, ai sensi dell'articolo 5163 (13)

tj' na

miesiąca

del CCC Polacco, si dichiara che al 31

poprzedzającego ogłoszenie Planu

(trentuno) marzo 2OI9,il valore ditali

Połączenia, wynosi:

elementi patrimoniali attivi e passivi,

określony dzień

integranti

il valore

patrimoniale

contabile di FCAB Poland calcolato al

L

(primo) marzo Żo!9, e cioó calcolato in
una data fissata nel mese che precede

la

pubblicazione

Fusione, d pari
a

r

1 313 113 94L,32 PLN _ wartość

1 313 13 941',3Ż PLN

o

- wartość

księgowa pasywów, w tym:

o

334 669 494,90 PLN

per

le

a:

1,.313.113.941-,32

passivitA (book value), incluso:

o

-

PLN 334.669.494,90

-

capitale sociale.

lNFoRMAcJE DowczĄcE sYTuAol
FlNANSoWEJ Ł4cz4cvcH slę

di

PLN 1.313.113.9 41',3Ż per le

kapitały.

13

Progetto

attiviti (book value);

księgowa aktywów;
a

PLN

del

13.

SrÓttr, ozleŃ

Srunzlorue CoNTABttE DErLE SoclerA
PARTECIPANTI ALTA FusIoNE

zAMKNlĘclA KslĄG RACHUNKoWYcH

Dłra ol

ŁĄczĄcyclł slĘ SPÓŁEK, WYKoRZYsTANYCH

SocrETA pARTEctpANTt ALLA Fuslorue,

Do USTALENIA włRururÓw PoŁĄczENlA

UTILIZZATI IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI

(łnwrut 6 G) Dexnrru l łnr. 5163 prr 14

FtNAuzzATr ALL'opERAztorue

ol

KSH)

(Anrrcolo 6 o) orl DEcRETo

e ARncol-o

cHlusuRA DEl BlLANcl

5163(14) orr CCC

29

Poncco)

DELLE

Fuslorue

Do ustalania warunków

Połączenia

FCA Bank utilizzeri il proprio bilancio

zostały wykorzystane dane finansowe z

relativo all'esercizio sociale chiuso al

poddanego badaniu

31 dicembre 20L8, mentre

biegłego

FCAB

rewidenta sprawozdania finansowego

Poland utilizzer) la propria situazione

FCA Bank za rok finansowy zakończony

patrimoniale al 31 dicembre 2018 nei

3L grudnia 2018 r. oraz dane finansowe

termini in cui ó stata presentata alla

FCAB Polska dotyczące

Banca Nazionale della Polonia in data

sytuacji

finansowej na dzień 31 grudnia 201'8

r.,

które zostały przekazane

do

Narodowego Banku Polskiego w dniu

lutego 2019 r.

w

1 febbraio ŻoI9 e riconosciuta

dal

Consiglio di Gestione, al fine di attua.re

gli

1

adempimenti necessari

alla

ramach

Fusione, ferma restando la facoltd di

obowiązkowego raportowania danych

rinuncia ai sensi dell'art. 2501-quater,

finansowych

przez banki,

comma 3, del Codice Civile ltaliano.

bez

uszczerbku dla prawa do zrzeczenia się

zgodnie

z

artykułem 250L-quater

paragraf trzeci Włoskiego Kodeksu
Cywilnego.

!4.

WYMAGANE zEzWoLENIA,

t4.

WARUNKI

AuroRtzzłzloNl NEcEssARlE

E coNDlzloNl

zAWlEszAJĄcE

SOSPENSIVE

Przeprowadzenie Połączenia jest

ll perfezionamento dell'operazione di

uwarunkowane

Fusione

uzyskaniem

ó

all'avveramento

niniejszych zezwoleń:

subordinato

delle

seguenti

condizioni sospensive:
a

o

uzyskanie zgody na Połączenie od

L'ottenimento

Banku Włoch oraz od
Europejskiego
Banku

dell'autorizzazione della Banca

Centralnego, zgodnie z artykułem

d'ltalia ai sensi dell'Articolo 57

57 Włoskiego Prawa Bankowego;

del TUB; e

Centrale Europea e della Banca

i

a

uzyskanie zezwolenla na
Połączenie od Komisji Nadzoru

a

L'ottenimento
dell'autorizzazione della Autoritó

Finansowego, zgodnie z art. 724

di Vigilanza Finanziaria

ust. L Prawa Bankowego.

(Komisja Nądzoru Finansowego)

Polacca

ai sensi dell'Articolo 124 Sezione

l
30

della Legge Bancaria Polacca.

15.

Zctoszrruln Do WŁosKlEGo URZĘDU Do

Couulurcnzlorul ALr'AuroRlrA Gnnnrure

15.

SPRAW KONKURENCJI

z

Zgodnie

16.

OTIN CONCORRENZA

E DEt MERCATO

ln base alla normativa

mającymi zastosowanie

applicabile,

przepisami prawa włoskiego, brak jest

nessuna comunicazione riguardante la

Wymogu zgłoszenia niniejszego

Fusione

Połączenia do włoskiego urzędu do

Italiana Garante della Concorrenza e

spraw konkurencji,

del Mercato, poichó tale operazione d

ponieważ

verri

inviata all'Autorit)

Połączenie nie jest przeprowadzane

portata avanti fra societd che non

pomiędzy niezależnymi podmiotami w

possono essere qualificate

rozumieniu właściwychprzepisów

indipendenti ai sensi delle disposizioni

prawa konkurencji.

vigenti in materia di concorrenza.

PosTANoWlENIA KoŃcoWE

16.

come

Dlspostzlorut Flttlłl-l

Niniejszy Plan Połączenia sporządzony

ll presente Progetto di Fusione ó stato

został w dwóch wersjach językowych,

redatto in italiano e polacco.

w języku polskim oraz włoskim.

PoDPlsANo dla iw imieniu Rady Dyrektorów

SOTTOSCRITTO in nome e per conto delConsiglio

diAmministrazione di
FCA BANK S.P.A.

FCA BANK S.P.A.

Przez

Da

a-

-.....-a-.];;.

Giacomo Carelli

Giacomo

Dyrektor Zarządzający

i

Główny Manager

ili

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Data: L7 kwietnia 20L9 r.

Data: L7 Aprile 2019

PoDPIsANo dla iw imieniu Zarządu

SOTTOSCRITTO in nome e per conto del Consiglio
di Gestione di

FCA.GROUP BANK POTSKA S.A.

FCA-GROUP BANK POLSKA S.A.

Przez

Da

CE

ffa;:i,:

s.A.

RZĄDu

W E

3L

s.A,
U

t

eda

przez

rcA-

Li. :

Bank Po

SA

Bank Folska s/.

EK

Oi.J E

ścicki
Data: L7 kwietnia 2019

Data: L7 Aprile 2019
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ia

Allesato "A" al

n.4.31IlL68Ż

STATUTO
Art. L : Denominazione
La societh ó denominata "FCA Bank S.P.A.'', con o sonza intorpunzione
e senza

vincoli di rappresentazione grafica.

legale e direzione generale
=.Sede
La societb ha sede legale e direzione generale nel Comune di Torino.

Art.

2

Art.3-Oegetto

1

La societb ha per oggetto l'attivia di esercizio del credito nelle sue vańe
forrne e la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, in
coerenza con le esigenze di equilibrio tecnico e

di sana e prudente

ge-

stione, operando in prevalenza, direttamente ed indirettamente, nei con-

fronti ed in favore dęlle imprese industriali del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles ę/o di altre imprese industriallterze, a supporto delle attiviti di
produzione e commercializzazione dei rispettivi prodotti e servizi.

A tal fine

essa puÓ compiere, con l'ossęryan

za

ddlle disposizioni vigenti

e previo ottenimento delle prescritte autońzzazioni, tutte le attivitd e ser-

vizi bancari e ftnanzialn consentiti, ivi inclusi 1'assunzione e la gestione
di partecip azioni,la concessione di finanziamenti, tra i quali la locazione

finanziaria (leasing), sotto qualsiasi forma, I'acquisto e la cessione di
crediti, operando sia in "pro-soluto", sia in "pro-so1vendo",

il

credito al

consumo, la vendita rateale e altre analoghe facilitazioni finanziarie.

La societb puÓ inoltre svolgere per il conseguimento e nell'ambito delle

finaliti richiamate ogni altra attivitd strumentale

e connessa allo sviluppo

della propria attivith, tra cui f intermediazione assicurativa

e

l'assunzione' con o senza garanzie reali o personali, di mutui ęfinanziamenti in genere.

La societh, nella sua qualitż di capogruppo del gruppo bancario "FCA
Bank", ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 385193, emana, nell'esercizio
1

dell'attivitż di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti
del Gruppo, e ció anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle
Autoritd di vigilanza e nell'interesse della stabiliti del Gruppo stesso.

Art. 4 - Durata
La durata della societh d stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Art.
I1

5*

Canitale sociale

=

Azioni - Diritti di voto

capitale sociale b di Euro 700.000.000 (settecentomilioni) diviso in n.

700.000.000 (settecentomilioni) di azioń ordinarie norninative da nominuii Eo.o 1 (uno) cadauna.

Le azioni attribuiscono uguali dińtti ai 1oro possessori. Ciascun a azione

di diritto

ad un voto.

Art. 6 - Trasferimento delle azioni
Nel periodo compreso tra

il 1'

genn aio Ż0|4 e

il

3

1 dicombre 2018 (en.

trambe le date comprese), nessun socio potrlL trasferire a soci o a terzi, a

qualsiasi titolo (inclusi a mero titolo esemplificativo la vendita, la permuta.,

il

conferimento,

il riporto e il

termine elo atitolo gratuito e/o

in

prestito titoli) o qualsiasi forma, a

garanzia,in tutto o in parte, le proprie

azioni e/o diritti anche parzialt sulle stesse che comportino, o possano
comportare,

il

trasferimento o I'attribuzione, anche se sottoposto a ter-

mine o condizione, del diritto di voto e/o diritti alla sottoscrizione di a-

zioni.
Fino al 31 dicembreŻ0I3 ed a partire dal

1o

gennaio ŻOL9 (entrambe le

date comprese), nel caso in cui un socio intenda trasferire a soci o atetzi,
a qualsiasi titolo (inclusi a mero titolo esemplificativo la vendita, la per-

muta,

il

conferimento,

il riporto e il

termine ę,lo a titolo gratuito e/o

in

prestito titoli) o qualsiasi forma, a

garanzia, in tutto o in parte, le proprie

azioni e/o diritti anche parziah sulle stesse che comportino, o possano
comportare,

il

trasferimento o I'attribuzione, anche se sottoposto a ter-

mine o condizione, del diritto di voto e/o diritti alla sottoscrizione di a2

ziori, dovrh offrirli in prelazione agli altri soci in proporzione alle azioru
possedute da questi ultimi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso

di ricevimento da inviarsi contestualmente a tutti gli altri soci contenente
le generalith del potenziale acquirente, I'oggetto della cessione, Tlprezzo
offerto, le modalitd di pagamento e i principali termini e condizioni della
cessione (la "Comunicazione dell' Offerta in Prelazione").

Ciascuno degli altri soci potri dichiarare di accettarla, in proporzione alla quota di azioni gid possedute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al socio offerente e agli altri soci nel termine di

centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerta in
prelazione (la "Risposta alla Comunicazione dell'offerta in Prelaziotr€'');

con la medesima comunicazione deve essere espręsso

il

consenso od

il

dissenso aTprezzo offerto dal potenziale acquirente.

Il,prezzo di cessione sard pari a quello offerto dal potenziale acquirente
se vi ó consenso da parte degli altri soci.

Nel caso invece in cui vi sia dissenso sul prezzo di cessione ovvero tale
prezzo non sia costituito integralmente da denaro,
ne sarh determinato di comune accordo tra

il

1l

prezzo della cessio-

socio offerentę e gli altri

soci che abbiano dichiarato di voler esercitare la prelazione.
In assenza di accordo su detto valorę entro 30 giorni lavorativi dalla Risposta alla Comunicazione dell'Offerta in Prelazione, II prezzo di ces-

sione sarh pari al valore di mercato, calcolato avuto riguardo, inter alia,

(i) al tasso d'interesse medio applicato in quel dato momento per nuove
erogazioni alla societh e alle sue controllate dal Gruppo Cródit Agricole

S.A. e (ii) al valore delle sinergie esistenti trala societd e le sue controllate, da una parte, e

il

Gruppo Fiat Chrysler Automobilęs e

il Gruppo

Cródit Agricole, dall'altra, in quel dato momento, senza considerarne

il

venire meno a seguito dell'esercizio della prelazione (il 'Valore di Mercato"), Valore di Mercato che sarh determinato in via definitiva e vinco3

lante come segue:

(a) il socio offerente

e

gli altri soci che abbiano dichiarato di voler

e-

sercitare la prelazione, entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del ter-

mine di 30 giorni lavorativi di cui al precedente capoverso, nomineranno
ciascuno una banca d'affari di riconosciuta fama internazionale (ciascu-

na una "Banca Nominata"), prima
mente

i soci

il

socio offerente, e poi congiunta-

che abbiano dichiarato di voler esercitare la prelazione per

secondi (la data di tale seconda nomina d detta "Data di Nomina") e, inoltre, nomineranno di comune accordo altre due banche d'affari di riconosciuta fama internazionale (le "Banche Indipendenti" e, unitamente al-

le Banche Nominate, le "Banche"). Le Banche agiranno in qualiti di arbitratori ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile;

(b)

se una Banca Indipendente non potesse accettare I'incarico per

qualsiasi ragione, il socio offerente

o

i soci che abbiano dichiarato di vo-

ler esercitare la prelazione provvederanno alla sua sostituzione entro

1o

stesso termine di cui alla lettera (a). In assenza di accordo su alcuna delle

Banche Indipendenti, la nomina sarh effettuata dal Presidento del Tńbunale di Milano, su richiesta di uno dei soci;

(c)

nell'espletare

il loro incarico ai

sensi della presente disposizione,

le Banche dovranno attenersi a principi di assoluta riservate zza e indipendenza e le Banche Indipendenti non potranno comunicare nó condi-

videre alcuna informazione con alcuna delle altre Banche, i soci e/o la
socieB;

(d) le Banche

Norninate preseRtęranno contestualmente le rispettive

determinazioni del Valore di Mercato ciascuna in una busta sigillata da
depositarsi presso il Notaio (come di seguito definito) entro il termine di

30 giorni lavorativi dalla nornina del Notaio (come di seguito definito)

nel giorno e nell'ora dell'incontro per I'apertura delle buste fissato di
comune accordo dai soci (il "Primo Incontro").

Ai nni

del presente arti4

colo 6, per "Notaio" si intende un notaio (i) designato di comune accordo
dai soci tra i notai in attivitd del distretto di Milano entro 10 giorni lavo-

rativi datla Data di Nomina, ovvero, nel caso in cui i soci non raggiungano alcun accordo entro tale termine, (ii) selezionato e nominato dal Pre-

i

sidente del Consiglio Notarile di Milano su richiesta di uno dei soci tra
notai in attivith del distretto di Milano;

(e)

qualora entrambe le Banche Indipendenti siano state nominate en-

tro la Data di Nomina, le Banche Indipendenti comunicheranno contestualmente le rispettive determinazioni del Valore di Mercato al Notaio
presentando ciascuna la rispettiva determinazione in una busta sigillata al

Notaio al Primo Incontro; nel caso invece in cui le Banche Indipendenti
siano state nominate, per qualsiasi ragione, successivamente alla Data di

Nomina, le Banchę Indipendenti comunicheranno contestualmente le ri_
spettive determina ziontdel Valore di Mercato al Notaio e ai soci entro

il

terminę successivo tra (i) 30 giorni lavorativi dalla data di nomina

dell'ultima Banca Indipendente e (ii) 30 giorni lavorativi dalla data di
nomina del Notaio, presentando ciascuna la rispettiva determinazione in

una busta sigillata al Notaio ad un incontro da tenersi nel giorno

e

nell'ora determinata di comune accordo dai soci e dalle Banche Indipendenti (il "Secondo Incontro");

(0

al Primo Incontro le due buste delle Banche Nominate verranno

aperte e nel caso in cui tra le determinazioni del Valore di Mercato pro-

poste dalle Banche Nominate

vi sia uno

scostamento inferiore

al

IAVo

(dieci per cento) della piir alta dęlle due valutazioni, il Valorę di Mercato
sard dato dalla media delle due valutazioni;

(g)

nel caso in cui, invece, il Notaio dichiari che tra le determinazioni

del Valore di Mercato proposte dalle Banche Nominate vi sia uno scostamento superiore al I}Vo (dieci per cento) della piir alta delle due valu-

tazioni, (i) nei limiti in cui al Primo Incontro siano state presentate anche
5

le buste chiuse contenenti la deterrninazionę dęl Valore di Mercato delle
due Banche Indipendenti,

il Notaio provvederi

ad aprire anche tali duę

buste; fiIentre (ii) se al Primo Incontro non siano state presentate, per
qualunque ragione, le buste chiuse contenenti la determinazione del Va-

lore di Mercato delle due Banche Indipendenti, il Notaio provveder) a
richiudere in busta sigillata le determinazioni del Valore di Mercato proposte dalle Banche Nominate e mantęrrh strettamente riservato

il

conte-

nuto di tali deterrninazioti e in tal caso si procederh all'apertura di tutte

le buste provenienti dalle Banche Nominate e dalle Banche Indipendenti
al Secondo

(h)

Incontro;

.

la determinazione del Valore di Mercato proposta dalle Banche

Nominate che

pit si discosta dalla media dei valori determinati dalle

due

Banche Indipendenti sarh scartata;

(i)

il Valore di Mercato

sarh dunque calcolato sommando le determi-

nazioni del Valorę di Mercato proposte del1e tre Banche rimanenti, diviso tre. II prezzo di cessione delle azioni sarb dunque calcolato

moltipli

cando tale Valorę di Mercato per il numero di azioni oggetto di prelazione;

(t)

qualora iL prezzo basato sul Valore di Mercato (determinato come

sopra) risultasse infeńore rispetto aI prezza offerto dal potenziale acquirente,

il socio offerente

rire le azisnt e/o

i

avrd facolfi di desistere dalf intenzione di trasfe-

diritti inviando apposita comunicazione contestual-

mente a tutti gli altri soci a mezzo di lettera raccomandata cÓn awiso di

ricevimento nel termine di quindici giorni dall'apertura delle buste con la
determinazisne del Valore di Mercato.

Ai fini

d.el presente

articolo,

il socio offerente deve comunicare agli altri

soci, nella Comunicazione dell'Offerta in Prelazione, anche eventuali offerte di acquisto che siano condizionate a preventive verifiche, revisioni
ed ispezioni della societb.
6

In tal caso gli altri soci possono decidere di non esercitare la prelazione

sulla base della Comunicazione dell'Offerta in Prelazione ricevuta, ma
pennetteranno al socio offerente e al prospettato acquirente, subordinatamente alla sottoscrizione ed accettazione di un patto di confidenzialith

da parte del terzo acquirente, di compiere tali vęrifiche, revisioni ed ispezioni in conforinitd ai termini ed alle condizioniindicate nella Comunicazione dell'Offerta in Prelazione. Non appena tali verifiche, revisioni
ed ispezioni saranno completate,

il socio

offerente dovrd comunicare agli

altri soci la decisione definitiva del prospettato acquirente di procedere
all'acquisto nonchb i termini e le condizioni ad esso applicabili, allo scopo di offrire nuovamente in prelazione le azioni e/o i diritti agli altri soci
ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Il dińtto di prelazione potr) essere esercitato Śull'intero ammontare

(ed

esclusivamente sull'intero ammontare) delte azioni e/o dei diritti offerti

ai termini e condizioni indicati nella Comunicazianę dell'offerta in Prelazione ovvero aI prezzo convenuto tra

il socio

offerente e gli altri soci

che abbiano manifestato f intenzione di esercitare la prelazione o se del
caŚo determinato dalle Banche ai sensi di quanto precede.

Nella Risposta alia Comunicazione dell'Offerta in Prela zione,i soci possono indicare se intendono acqiristare, sempre in proporzione alla propria
partecipazione, eventuali azionie/o diritti non acquistati da altri soci che

non abbiano esercitato il proprio diritto di prelazione.

Qualora nessun socio invii la Risposta alla Comunicazionę dell'offerta

in Prelazione nel prescritto termine di centoventi giorni ovvero quelle
inviate non comprendano tutte le azioni e/o i diritti offerti,
rente sari libero di trasferirc

le

il

socio offe-

azioni e/o i diritti all'acquirente indicato

nella Comunicazione dell'offerta in Prelazione purchó la cessione avvenga nel pieno rispetto dei termini e condizioni indicati nella comunięazione stessa ed entro tre mesi dalla scadenza dei predetti centoventi
7

giorni. Qualora la cessione di cui alla Comunicazione dell'Offerta in Prelaztone non sia perfezionata nei predetti tre mesi, il socio offerente dovrh
nuovamente offrire le azioni e/o

i diritti agli altri soci

secondo la proce-

dura sopra descritta, salvo che gli altri soci rinuncino per iscritto al pro-

prio diritto di prelaziole
Quanto previsto nel presente articolo 6 non trova applicazione in caso di
consenso unanime manifóstato per iscritto da tutti

i soci, nonchó in

caso

di cessione, a qualunque titolo, delle aziortt e/o dei diritti in favore di so-

cieth interamente possedute, direttamente

o

indirettamente, da Fiat

Chrysler Automobiles N.V. o Cródit Agricole S.A. a condizione che:

(a)

la societb cni sono

state trasferite

le

azioni si impegni, qu4ora

perda la qualitd di societb interamente posseduta, direttamente o indirettainente da Fiat Chrysler Automobiles N.V. o Cródit Agricole S.A., a
previamente ńtrasferircle azioni elo i diritti al socio originario, che deve

riacquistarli o farli acquistare da altra societd posseduta interamente, direttamente o indirettamente, da Fiat Chrysler Automobiles N.V. o Cródit

Agricole S.A.;

(b)

le azioni o quote rappresentative del capitale sociale della societh

cessionaria non siano gravate da impegni o diritti di terzi che possano in

qualsiasi modo escludere o limitare
spettante, direttamente

il

diritto di voto inerenti le stesse,

o indirettamente, a Fiat Chrysler Automobiles

N.V. o Cródit Agricole S.A;

(c)

la societd cessionaria si assuma tutti gli impegni e obblighi inerenti

le azioni esistęnti in capo al dante causa;

(d)

il socio

cedente rimanga responsabile in solido con la societi ces-

sionaria per I'adernpimento di tutti gli impegni e obblighi inerenti le a-

zioni esistenti in capo al dante causa.

A tal fine, almeno venti giorni prima dell'esecuzione del trasferimento, il
socio dovrd inviare agli altri so.ci una comunicazione scritta indicante sia
8

la societh cui la partecipazione sarh trasferita sia la compagine sociale
della stessa.
Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno essere inviate per conoscenza alla societd.

Art.

7

- Convocazione

assemblea

L'assernblea d convocata anche fuori dal cornune della sede sociale, purchd in ltalia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato

almeno otto giorni prima aglri azionisti iscritti nel libro dei soci al ńspet-

tivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utęnza telefax o

a11'

indiri zzo di po sta elettronica.

Nel predetto avviso puÓ essere prevista la seconda convocazione.
In mancan za del|e formalitż suddette, l'assemblea si reputa regolarmente

costifuita quando ó rappresęntato l'intero capitale sociale e partecipa
all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrati.

vi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei

partecipanti puÓ

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nelf ipotesi di cui al comma precedente dovrh essere data tempestiva
comunicaziclitę delle deliberazioni assunte

ai componenti degli

organi

amministrativi e di controllo non presenti.
L'assemblea ordinaria per I'approvazione del bilancio deve essere convocatŹr almeno una volta l'anno, entro centoventi

giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge e dalle
disposizioni no'rmative vigenti in materia, puÓ ęssere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea puÓ essere tenuta con interventi dislocati in pit'luoghi, contigui o distanti, collegati con inezzi di telecomunicazione nel rispetto del
metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parith di trattamento
dei soci. In tale evenienza:
9

-

la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presi-

il soggetto verbaliz zante;

dente e

-

il

presidente dell'assemblea, anche a meizzo del proprio ufficio di

presidenza, deve poter verificare la regolaritd della costituzione, accerta-

re I'identith e la legittimazione dei presenti, regolare

il

suo svolgimento

ed accertare i risultati delle votazioni;

-

il

eventi

-

as

soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli
sembleari oggetto di verbali zzańone;

gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla vo-

tazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno.

L'assernblea ordinaria, oltre a stabilire

i compensi

spettanti agli organi

dalla stessa nominati, approva le politiche in materia di remunerazione e

i piani

basati su strumenti finanziari. All'assemblea deve essere, altresi,

assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remune-

taŻlone'

Art.

8

- Costituzione assemblea e validith delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria d regolarmene costituita con I'intervento di tanti

soci chę rappresentino almeno la metż del capitale sociale, escluse dal
computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ad

eccezione dell'assemblea ordinaria

in

seconda convocazione per

I'approvazione del bilancio e la nomina e la revoca delle cariche sociali

che d regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea ordinaria dęlibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta, fermo restando quanto previsto all'articolo
10.

L'assernblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con

il voto favorevole di tanti soci

td dęl capitale

che rappresentino piil della me-

sociale.
10

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi previsti dalla legge.
Qualora venga ritenuto opportuno dall'organo amministrativo,

i

consen-

tita I'espressione del voto per corrispondenza. In tal caso all'avviso di
conyocaŻione inviato agli azionisti b allegata la documentazione necessaria per esprimere il voto su ciascuna delle deliberazioni proposte con la

relativa scheda di voto.

L'azionista che si avvale di tale facolti deve restituire alla societd, prima

dell'inizio dell'assemblea, in busta chiusa indiizzata al collegio sindacale, la scheda di voto debitamente compilata e sottoscritta. Il voto per cor-

pui

rispondenza

essere revocato dall'azionista con dichiarazione scritta

da far pervenire entro I'ora di inizio dell'adunanza.

Lę

schede

di voto validamente pervenute sono conteggiate ai fini del

quorum costifutivo e restano valide anche per la seconda convocazione.

I voti risultanti dalle schede di voto per ciascuna delle delibera-zioni
proposte sono comunicati dal presidente dell'assemblea al momento del1ę

relative votazioni e riportati nel verbalę dęll'assemblęa stessa.

A1l'eventuale interveńto in assemblęa, anche per delega, deilir'azionista
che ha fatto pervenire la scheda di voto consegue automaticamente la re-

voca del voto non ?rncora scrutinato.
Art., 9

- Presidenza 4ell'assemblea

L'assemblea
o,

in

ó presieduta

dal presidente del consiglio di amministrazione

inancanza, dall'amministratore delegato; in mancanza dei predetti

l'assemblea

Ó

presieduta dalla persona eletta dai presenti

i quali inoltre

designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assęmblea tenuto canmezzi di telecomunicazione, la presidenza d assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Nei casi di legge, o quando ció ó ritenuto opportuno dal presidente
dell'assemblea, il verbale ó redatto da un notaio designato dallo stesso
IL

presidente.

Art.

10 =

Organo ammiqistrativo

La socioth ó amministrata da un consiglio di amministrazione composto
da sęi ovvero otto ovvero dieci membri.

Gli amministratori possono

Gli

anche non essere azionisti.

stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre e-

sercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per I'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori uscenti sono ńeleggibili.
I1

consiglio di amministrazione viene norninato sulla base delle liste pre-

sentate dai soci nelle quali i candidati devono essere contraddistinti da un

numero progresslvo.

Tutti

i

candidati devono essere in possesso dęi requisiti stabiliti dalla

n_orrnativa via via vigente applicabile alla socieńL.

Salvo diversa disposizione normativa, almeno due amministratori dęvono possedere

i requisiti di

indipendenza di cui all'art. Ż399 c.c., primo

cornma, lott. b) e c) e non ricadere nelle ipotesi di non indipendenza in-

dicate alla sezione "Criteri applicativi" dell'art. 3 del Codice di Autodi-

sciplina per le societh quotate.

osni candidato puó presentarsi in una sola lista
ogni socio, nonchó le societi

a pena

di ineleggibilita.

cn'e 1o conffollano, quelle sottoposte a co-

mune controllo e quelle cÓntrollate non possono presentare' neppure per
interposta persona o societ) fiduciarie, piil di una lista. Per controllo si
intende

il controllo previsto dall'art.

Ż359 pńmo e secondo comma del

codice civile.

ogni avento diritto al voto puó votare per una sola lista.

A

pena di inammissibilitż, le liste presentate dai soci dovranno essere

depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello
fissato per I'assemblea in prima convocazione.
t2

Unitamente a ciascuna lista e negli stessi termini dovranno essere depositati presso lźr sede sociale l'elenco dei soci che concoffono a presentare

la lista e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attęstano, sotto la proprią responsabilitb, l'inesistenza di cause

di ineleggibilith, nonchó l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica.
Determinato dall'assemblea

il

numero degli amrninistratori da eleggere,

all'esito delle votazione si procederh come segue:
1. dalla lista che ha ottenuto

il maggior numero di voti sono tratti un nu-

mero di amministratori pari alla metd degli amministratori da eleggere,
secondo I'ordine progressivo con

il quale essi sono elencati in tale lista;

Ż. dallalista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti un numero di arnministratori pań |'altra
eleggere seguendo

metżL degli

amministratori da

il numero progressivo con il quale essi sono

elencati

in tale lista.

Nel caso in cui due liste ottengano lo stesso maggior numero di voti, verranno eletti arnministratori per ciascuna di tali liste un iumero di ammi-

nistratori pari alla me& degli amministratori da eleggere seguendo
numero progressivo con

il

il quale essi sono elencati in ciascuna lista.

Nel caso in cui un candidato eletto non possa o rinunci ad assumere la

caicą allo

stesso subentrerd

il primo candidato non eletto della lista alla

quale apparteneva dętto candidato.

Qualora sia presentata o votata una sola lista (ovvero una sola lista risulti
ammissibile),

i

componenti di quest'ultima saranno gli unici candidati

eleggibili e tutti gli amministratori da eleggere venanno tratti da tale lista.

Qualora con la votazione di cui sopra non risulti eletto I'intero consiglio

di amministrazione, per la nomina degli amministratori mancanti provvederd I'assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 8.
13

Ai

sensi dell'articolo 2386, quarto cornma, del codice civile, qualora, per

qualsiasi causa, venisseio a mancare uno o pit amministratori ma non la
maggioranz;a degh amministratori di nomina assembleare, I'intero eonsi-

glio di amministrazione si intenderh cessato ed in tal caso si dovr) convocare al piil presto I'assemblea per le nuove nomine. Tuttavia, I'intero

consiglio non si intendęr) cessato qualora Venisse a mancare per qualsia'

si ragione un solo amministratore ed

il

consiglio di amministrazione

provveda entro quindici giorni alla sua sostituzione, ai sensi dell'articolo
Ż386, primo commą del coclice civile, con

(i) cinque amministratori rimasti

in

il voto favorevole di

carica, nel caso in cui

almeno

il consiglio di

amministrazionę sia cornposto da sei membri, ovvero (ii) sei amministra_

toń rimasti in carica, nel caso in cui

il consiglio di amministrazione

sia

composto da otto membri, ovvero (iii) sette amministratori rimasti in carica, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dieci
membri, in ciascun caso selezionando, ove possibile,

il primo

candidato

non eletto della lista presentata al momento delle nominę da cui era stato
tratto I'amministratore venuto a mancare.

Se vengono a cessare la maggioranzadegli amministratori di nomina as-

sembleare, I'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo

dovrd essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale,

il

quale potr)

compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Per la nomina elo la sostituzione di uno o piil amministratori, per qualsi-

voglia ragione non eletti ai sensi del procedimento di cui ai precedenti
commi, si applicheranno le disposizioni di legge in mateńa.

Gli amministratori non possono ricoprire,

a pena di ineleggibilitA o di

dęcadenza' un numero di incarichi di analoga natura rispetto a quelli ri_

coperti in

"FCA Bank S.p.A.'', superiori

a otto. Pęr incarichi di analoga

natura si intendono incarichi aventi lo stesso contenuto di quelli ricoperti

in "FCA Bank S.p.A." e svolti in societi, anche estere, esercenti I'attiviti
L4

bancaria o finanziaria. Non concoffono al computo gli incarichi ńcoperti

nelle societb del Gruppo FCA Bank e gli incarichi ricoperti nelle societh
appartenenti ai gruppi dei quali fanno parto le societh azioniste di

"FCA

Bank S.p.A.".

Art. LL

=

Poteri dell'orsano amministrativo

Al consiglio di amministrazione

spettano tutti i

pii

ampi poteri di ordina-

ria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siamo riservati inderogabilmente dalla legge all' assemblea degli azionisti.

L'organo amministrativo b inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:
- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,
-"

f istituzione o la soppressione di sedi secondarie,

-l'indicazione di quali tra gli amministratori,
oltre al presidente, hanno la rappres entanzadella societb,

-Iańduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
-

il trasferimento della

sede sociale nel territorio nazionale.

Sono attribuite alla competerrza del consiglio, oltre alle attribuzioni non
delegabili a norma di legge, le seguenti materie:

a)
b)
c)
d)
e)

le decisioni concernęnti le linee e le operaziotl' strategiche;
la nomina del direttore generale;
1'assunzione e la cessione di partecipaziont;

I'approvazione e la rnodifica di regolamenti interni

l'ęventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni

consultive o di coordinamento

0
g)

la nomina, revoca e sostituzione del direttore finanziano;

la nornina, revoca e sostituzione dei responsabili delle funzioni di

revisione interna e di conformitd
I1

consiglio di amministrazione puÓ, nei limiti di legge e del presente sta15

tuto, delegare ad un cornitato esecutivo o ad uno o

pit dei

suoi membri

proprie attribuzioni.

Gli orgań delegati curano che

1'assetto organizzativo, a'mministrativo e

contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazionę e al collegio sindacale, con la pe_

riodicit) prevista dalla legge, sul gonerale andamento della gestione

e

sulla sua prevedibile evoluzione nonchó sulle operaztoni di maggior ri-

lievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla societ) e
dalle sue controllate.

Art.

- Cariche
I1 consiglio di amministrazione allorquando non vi abbia
12

provveduto

I'assemblea, nomina il presidente; nomina inoltre un amministratore delegato e puó altresi attribuire altre particolari cariche'

Il Presidente promuove I'effettivo funzionarnento del sistema di governo

societario, garantendo 1'equilibrio rispetto

ai poteri

attribuiti

all'Amministratore Delegato e, se nominati, agli altri amministratori esecutivi; in tale veste, il Presidente si colloca come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.
I1

consiglio di amministrazione puÓ nominare un segretario scegliendolo

ancho al di fuori dęi suoi componenti.

Art.

- Fir.ma e rappres entanzadella societb
La firma e la rappresentanza della societd spettano al presidente
13

e

all'amininistratore delegato nell'ambito e per I'esercizio dei poteri loro
conferiti nonchó, in via tra 1oro disgiunta, in giudizio e per I'esecuzione
delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Art.
I1

14

- Riunioni

del consielio di amministrazione

consiglio di amministraziane deve essere convocato, in Europa, me-

diantę comunica zione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da in-

viarsi a cura del presidente o dell'amministratore delegato otto giorni
L6

prima della riunione, Śalvo i casi di urgenza per i quali sard sufficiente

il

preavviso di ventiquattro ore.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dall'amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente

pit anziano di

eth.

Nelle ipotesi di adunanze tenute conmezzi di telecomunicazione, la presidenza ó assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validith delle delib erazioridel consiglio di amministrazione sono
necessari la presenza ed

il voto favorevole di almeno (i) cinque ammini-

stratori, nel caso in cui

il consiglio di

amministrazione sia composto da

sei męmbri, ovvero (ii) sei amministratori, nel caso in cui

il consiglio di

amministrazionę sia composto da otto membri, ovvero (iii) sette amministratori, nel caso in cui

il consiglio di

amministrazione sia composto da

dięci membri.

E'

ammessa la possibilite che le adunanze del consiglio di amministra-

zione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.
In tale evenienza la riunione si considęra tenuta nel luogo in cui si trova

il

presidente della stessa e dove deve pure trovarsi

il

segretario; inoltre

tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro con-

sentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazionę degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Alle riunioni del consiglio d'amministrazione partecipa il

direttore fi-

nanziano.

Art. 1,5; Comitato esecutivo
PuÓ essere istituito, con delibera del consiglio di amministrazione, un
comitato esecutivo composto da quattro membri, di cui facciaparte di diritto

I'

arnininistratore delegato.

Qualora istituito, il comitato esecutivo d convocato, in Europa, mediante
comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a
77

cura del presidente o dell'amministatore delegato cinque giorni prima
della riunione, salvo i oasi di urgenza per i quali sard sufficiente il preav-

viso di due giorni.

Le adunanze sono presiedute dall' amministratore delegato.
Nelle ipotesi di adunanze tenute con mezzi di telecomunicazione, la presidenza d assunta dall'amministratore eletto dagli intęrvenuti.

Per la validitb delle deliberazioni del cotnitato esecutivo sono necessari
la presenza ed

E'

il voto favorevole di tutti i suoi componenti.

amrnessa la possibiliti che le adunanze del comitato esecutivo si ten-

gano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tęnuta nel luogo in cui si trova

il

presidente della stessa e dove deve pure trovarsi

il

segretario; inoltre

tutti i partecipanti dęvono poter esserę identificati e deve esserę 1oro consentito di segui're la discussione, di intervenire in tempo reale alla tratta-

zione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documentr.

Alle riunioni del comitato esecutivo partecipa il direttore finanziańo.

Art.

1'6

=

Direttore eeneralę

L'organo arnministrativo puÓ nominare un direttore generale.

E'

ammesso

il cumulo di

cariche tra amministratore delegato e direttore

generale.

Art.

17

- Collesio sindacale

Il collegio sindacale d composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre
essere nominati duę sindaci supplenti.

La

composizione del collegio deve rispecchiare

i

requisiti previsti

dall'art. Ż397 del codicę civile. Inoltre, ciascun sindaco per essęre nominato deve aver esercitato l'attivitd di sindaco per un peńodo non inferiore a tre anni

Gli

stessi restano

in caica per tre

esercizi

e

scadono alla data
18

dell'assemblea convocata per l'approvazionę del bilancio relativo al ter-

zo ęsercizio della carica.

I sindaci non possono

assumere cańche

in organi diversi da quelli di

controllo presso altre societh del Gruppo, nonchó presso societd nelle
quali FCA Bank S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategicau sensi delle disposizioni di vigilanzadi Banca d'Italia.

Nel caso in cui Vengano meno i requisiti normativamentę e statutariamente richiesti,

il sindaco

decade dalla carrca.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono
regolate dalla legge.

La retribuzione annuale dei sindaci ó determinata dell'assemblea all'atto
della nomina per I'intero periodo i durata del loro ufficio.

E'

ammessa la possibilite che le adunanze del collegio sindacalę si ten_

gano

con

mezzi di telęcomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convoc azione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipan-

ti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire

la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

A1 collegio sindacale sono attribuiti

i

compiti di cui al corilma primo

dell'art. Ż4a3 del codice civile e alle norme che disciplinano l'attivith
bancaria e, atal fine, di.spone di ogni potere necessario ed utile, anche se
non espressamente previsto dalla legge, ad assicurargli la piena e tempestiva conoscenza di atti e fatti che possano costituire un'irręgolarith nella
gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti I'attivith
bancaria.

Art. L8 = Revisione leeale dei conti
La revisione legale dei conti ó esercitata da una societd di revisione legale iscritta nell'apposito registro ed avente i requisiti di tegge. L'assemblę19

a, su proposta rnotivata del collegio sindacale, conferisce I'incarico per la

durata di nove ęsercizi e determina

il

relativo corrispettivo per l'intera

durata e gli eventuali criteri per I'adeguamento di tale corrispettivo durante I'incarico.

Art.

19

- Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dieembre di ogni anno.

Lrt.20

-

desli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto iI

5%o

(cinque per cento) da destinare

alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto

il quinto del

ca-

pitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle aziottt
possedute, s alvo diversa destinazione deliberata dall' assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono delibetaręIa distribuzione di acconti sui dividendi.
I dividendi non riscossi entro

il quinquenńo dal gion-o in cui sono

dive_

nuti esigibili si prescrivono a favorę della societb.

Art.2L - Recesso
Il diritto di recesso
hanno dińtto

di

i

disciplinato dalla legge, fermo restando che non

recedere

gli

azionisti che non hanno concorso

all'approv azionę delle delib ęraziont riguardanti:

a)
b)

'.

la proroga delterminę
f introduzione o la rimozione di vincoli alla circol azione dei titoli

azlonatT.

I termini e le modaljD dell'esercizio det diritto di recesso,
tetminazione del valore dęlle azioni ed

il

i criteri di

de-

procedimento di liquidazione"

sono regolati dalla legge.

Art.22

-

desli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la societh si intende quello risultante dal libro soci.

Art. 23 - Disposizioni eenerali
20

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme
di

tregge.

Firmato:
Andrea GIORIO
Remo Maria MORONE
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Tłumaczenie z języka włoskiego
Załącznik .,A" do Repertorium nr 4'311/1.682

STATUT

Artykuł l

Nazwa
Została utworzona Spółka akcyjna o nazwie ,,FCA Bank S.p.A.,', ze znakami
interpunkcyjnymi lub bez, jak tez bez jakichkolwiek ograniczeń co do znaku
_

graficznego,

Artykuł 2 - Siedziba

Siedzibą Spółki oraz dyrekcji generalnej spółkijest miasto Turyn

ArWkuł 3 - Przedmiot działatności
przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalnościfinansowej
W
róznych formach oraz gromadzenie depozytów i innych środków od ludności

podlegających zwrotowi, zgodnie z wymogami równowagi technicznej
oraz
nalezytego i ostroznego zarządzania, działając bezpośrednio lub pośrednio w
odniesieniu i na rzecz przedsiębiorstw przemysłowych nalezących do grupy
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES i/lub innych przedsiębiorstw przemysłowych,
Wspomagając działalnośćprodukcyjną i handlową w zakresie ich produktów i
usług.

W Ęm celu spółka jest

do przeprowadzania, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i pod warunkiem uzyskania wymaganych zezwoleń,
wszystkich dozwolonych transakcji bankowych i finansowych oraz usług, W tym
nabywania i zarządzania inwesĘcjami kapitałowymi, udzielania kredytów, w
tym leasingu finansowego (leasing), w jakiejkolwiek formie, nabywania i
zbywania wierzytelności, faktoringu zarówn o ,,bez regresu,, jak i
,,z regresem',,
udzielania kredytu konsumenckiego, sprzedazy ratalnej i innych podobnych
instrumentów fi na nsowych.
ponadto, dla osiągnięcia swych celów w ustalonym zakresie, spółka
moze
równiez prowadzić wszelką inną działalnośćpomocniczą i związaną z rozwojem
swojej działalności,w Ęm pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz zaciąganie, z lub
bez gwarancji rzeczowych lub osobistych, poŻyczek i kredytów ogótńie' spółka,
jako jednostka dominująca grupy bankowej ,,FcA BANK,,, zgodnie z
atrt. 6I
uprawniona

z

mocą ustawy nr 385/93, wykonując czynnościzarządcze
koordynacyjne, wydaje postanowienia dla członków grupy, równiez w celu

dekretu

i

wykonania poleceń wydanych przel organy nadzoru oraz W interesie stabilności
samej grupy.

Artvkuł4-Czastrwania
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Czas trwania Spółkijest oznaczony do dnia 31 grudnia 2t00 roku
Artykuł 5 - Kapitał zakładowv - akcje - prawo głosu
Kapitał zakładowy spółki wynosi Euro 700'000.000 (siedemset milionów) i dzieli
się na 700.000.000 (siedemset milionów) nominalnych akcji zwyczajnych o
nominale 1 fieden) Euro każda.
Akcje dają równe prawa ich posiadaczom' Kazda akcja daje prawo do jednego
głosu.

Artykuł 6 _ Przeniesienie akcji
W okresie od 1 sĘcznia do 31 grudnia 2018 roku (obejmujące obydwie daĘ)
zaden wspólnik nie moze przenieśćna innego wspólnika lub na osobę trzecią z

jakiegokolwiek tytułu (podajemy Ęrtułem przykładu: sprzedaży, zastawu,
wkładu, poŻyczki Ętułu) w jakiejkolwiek formie * sprzedaz, zastaw, wkład,
pożyczka) i/lub $tułem darmym i/lub jako gwarancji, w całościlub części,
własnych akcji i/lub praw równiez częściowych na nich ustanowionych, które
dają lub mogą dawać, przeniesienie lub przyznanie, nawet jeżeli jest zaleŻny
od terminu lub warunku/ prawa głosu jak i /lub praw do obejmowania akcji.
Do dnia 31 grudnia 2013 roku i począwszy od dnia 1 sĘcznia 2019 roku
(włącznie z obydwoma datami) W przypadku kiedy wspólnik ma zamiar
przenieśćna wspólników lub na osoby trzecie z jakiegokolwiek Ętułu
(podajemy jako przykład _ sprzedaŻy, zastawu, wkładu, pożyczki Ętułu) w
jakiejkolwiek formie i/lub Ętułem darmym i/lub jako gwarancji, w całościlub

części,własnych akcji i/lub praw równiez częściowych na nich ustanowionych,
które dają lub mogą dawać, przeniesienie lub przyznanie, nawet jeżeli jest
zależny od terminu lub warunku/ prawa głosu jak i/lub praw do obejmowania
akcji, wcześniej musi zaoferować akcje innym wspólnikom by mogli wykonać
prawo pierwokupu proporcjonalnie do akĄi przez nich objęĘch; powiadomienie
zawierające dane potencjalnego nabywcy, przedmiot zbycia, oferowaną cenę,
warunki płatnościoraz główne terminy i warunki cesji, musi być przesłane
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wszystkich pozostałych
wspól ników (,,Powiadom ienie o ofercie pierwoku pu'')'
Każdy ze wspólników moze oświadczyć, Że Ją przyjmuje proporcjonalnie do
posiadanych akcji, i udzielić odpowiedzi listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru przesłanym do wspólnika oferującego jak i do pozostałych wspólników
w okresie stu dwudziestu dni od daĘ otrzymania powiadomienia o ofercie
wykonania prawa pierwokupu (,,odpowiedź na Powiadomienie o ofercie
Pierwokupu'); w odpowiedzi nalezy powiedzieć czy się przyjmuje czy tez
odrzuca cenę podaną przez potencjalnego nabywcę.
Cena sprzedaŻy będzie równa cenie oferowanej przez potencjalnego nabywcę
jeślibędzie na to zgoda wszystkich pozostałych wspólników,
Natomiast w przypadku braku zgody co do ceny sprzedazy lub tez cena
sprzedazy nie będzie się składała w całościz pieniędzy, to cena sprzedazy
będzie określona przez wspólnika składającego ofertę oraz wspólników którzy
oświadczyli, iż chcą wykonać prawo pierwokupu. Natomiast w przypadku
braku zgody na cenę sprzedazy w ciągu 30 dni roboczych od ,,odpowiedzi n
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Powiadomienie o ofercie Pierwokupu', cena sprzedazy będzie równa wartości
rynkowej, obliczonej z uwzględnieniem, inter a/ia,
(i) stopy oprocentowania stosowanej w tej właśniechwili dla nowych emisji
dokonanych przez spółkę oraz spółek zaleznych od Grupy Cródit Agricole S.A. i
(ii) od wartościporozumień istniejących w danej chwili pomiędzy spółką i

spółkami zależnymi,

z jednej

i

Grupą FIAT Chrysler Automobiles i
określonej chwili, bez
uwzględnienia faktu nieprzystąpienia następnie do wykonania prawa
pierwokupu (,,War[ośćRynkowa"), WartośćRynkowa, która zostanie
definiĘwnie określona i zawinkulowana jak ponizej:
a) wspólnik oferujący i inni wspólnicy wyrazający wolę skorzystania z prawa
pierwokupu, w okresie 10 dni od daty upłynięcia 30 dni roboczych o
jakich w powyzej, kaŻdy z nich ustanowi jeden z banków o uznanej na
świeciepozycji (kazda ze stron Bank Mianowany), najpierw wspólnik
składający ofertę, a następnie łącznie wspólnicy pragnący wykonać
prawo pierwokupu (data takiego mianowania nazwana będzie ,,Datą
mianowania'), ponadto wspólnie ustanowią dwa inne banki o uznanej
pozycji na świecie(,,Banki niezalezne" i łącznie z Bankami Mianowanymi,
zwanymi ,,Bankami'). Banki będą działałyjako arbitrzy zgodnie z
aĘkułem 1349 Kodeksu cywilnego.
b) Jeślijeden z Banków Niezależnych nie będzie mógł przyjąć nominacji z
jakiegokolwiek powodu, to wspólnik oferujący akcje oraz wspólnicy
chcący wykonać prawo pierwokupu zadbają o mianowanie innego banku
w terminie podanym pod literą (a). Przy braku porozumienia odnośnie
Banków Niezaleznych, mianowania dokona Prezes Sądu w Mediolanie na

Grupą Cródit Agricole

strony,

ze strony drugiej, W tej

wniosek jednego ze wspólników;

c) W trakcie

wypełniania powierzonej funkcji, zgodnie z niniejszymi
dyspozycjami, Banki Niezalezne muszą dostosować się do zasady
absolutnej tajemnicy i niezalezności, i nie mogą podawać jakichkolwiek
wiadomości ani się nimi dzielić z innymi bankami, wspólnikami i/lub

d)

spółką;
Każdy z Banków przedstawi WartośćRynkową przez siebie określonąw
okresie 30 dni roboczych od DaĘ Mianowania, która ma być złożonaw
zamkniętej kopercie u wybranego Notariusza fiak określono w dalej) W

okresie 30 dni roboczych od dnia wybrania Notariusza (jak określono
dalej) w terminie spotkania zgodnie Wyznaczonym przez wspólników

(Pierwsze Spotkanie). Dla celów niniejszego aĘkułu, terminem
,,Notariusz'' określa się notariusza (i) wybranego zgodnie przez
wspólników z grona notariuszy okręgu Mediolan W ciągu 10 dni
roboczych od ,,DaĘ Wyboru", natomiast w przypadku braku porozumienia
w ustalonym terminie (ii) zostanie on wybrany i mianowany przez prezesa
Rady Notarialnej w Mediolanie, na wniosek jednego ze wspólników, z
grona notariuszy działających w okręgu Mediolan;
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Natomiast jeśliobydwa Banki Niezalezne zostały mianowane w terminie
DaĘ Mianowania, to wtedy Banki Niezalezne przekazą Wycenę Wartości
Rynkowej notariuszowi w zapieczętowanej kopercie podczas Pierwszego

spotkania; natomiast w przypadku takim kiedy Banki Niezalezne, z
jakichkolwiek powodów, zostały mianowane po Dacie Mianowania, to
Banki Niezalezne przekażą Wycenę WartościRynkowej Notariuszowi i
wspólnikom w terminie późniejszym zawierającym się pomiędzy (i) 30
dniami roboczymi począWszy od daty mianowania ostatniego Banku
Niezaleznego a (ii) 30 dniami roboczymi począWszy od daĘ mianowania
Notariusza, kazdy z nich złozy swą Wycenę w zapieczętowanej kopercie u
Notariusza w czasie spotkania, którego termin zostanie zgodnie ustalony
przez wspólników i Banki Niezalezne (,,Drugie Spotkanie,);
f) na Pierwszym Spotkaniu obydwie koperĘ złożoneprzez Banki Mianowane
zostaną otwarLe i w przypadku takim, kiedy WartośćRynkowa określona i
zaproponowana przez Banki Mianowane będzie się rózniła o mniej niz
10% (dziesięć procent) od wyzszej Wyceny/ to za WartośćRynkową
będzie uznana średnia z obu Wycen;
g) natomiast W przypadku takim, kiedy WartośćRynkowa określona i
zaproponowana pŻez Banki Mianowane będzie się rózniła o więcej niż
I0o/o (dziesięć procent) od wyzszej z dwóch Wycen/ (i) w limitach
poznanych na Pierwszym Spotkaniu w czasie którego zostały złozone
równiez koperty zapieczętowane zawierające wyceny WartościRynkowej
dwóch Banków Niezaleznych to Notariusz przystąpi się do otwarcia
kopeft złozonych przez Banki Niezalezne; natomiast (ii) jeśliw czasie
Pierwszego Spotkania nie zostały złoŻone, z jakichkolwiek powodów,
przez dwa Banki Niezalezne Wyceny Wartości Rynkowej, to Notariusz
zadba o to by zapieczętować koperty z Wyceną Wartości Rynkowej
złoŻone przez Banki Nominowane i zachowa w ścisłymsekrecie ich treśći
w takim przypadku przystąpi się do otwarcia wszystkich kopert złozonych
zarówno przez Banki Nominowane jak i Banki Niezalezne w trakcie

h)

i)

j)

Drugiego Spotkania;
Propozycja określenia Wartości rynkowej złoŻona przez Banki Mianowane
a rózniąca
od średniej propozycji złoŻonej przez dwa Banki
Niezalezne zostanie odrzucona;

się

Tak więc WartośćRynkowa zostanie obliczona przez zsumowanie
WartościRynkowej zaproponowane przez pozostałe trzy Banki i

podzielenie przez trzy, Cena sprzedazy akcji będzie wynikiem mnozenia
Wartości Rynkowej każdej akcji przez ilośćakcji co do których ma być
wykonane prawo pierwokupu;
Jeślicena opierająca się na wartości Rynkowej (określonejjak powyzej)
okazała by się być niŻsza od ceny zaproponowanej przez potencjalnego

nabywcę, to wspólnik oferujący akcje moze odstąpić od chęci
przeniesienia akcji i/lub praw wysyłając listem poleconym za
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potwierdzeniem odbioru odpowiednie powiadomienie w terminie piętnastu
dni od daty otwarcia kopert zawierających ustaloną WartośćRynkową.
Dla celów niniejszego aĘkułu, wspólnik mający zamiar sprzedać akcje musi
powiadomić innych wspólników W Powiadomieniu o ofercie Pierwokupu,

równiez

o

ewentualnych ofertach nabycia uwarunkowanych przez

wcześniejszeweryfikacje, rewizje i kontrole spółki.
W takim przypadku inni wspólnicy mogą zdecydować o tym by nie skorzystać z
prawa pierwokupu na podstawie otrzymanego powiadomienia o ofercie
Pierwokupu, pozwolą Ęm samym wspólnikowi składającemu ofertę Pierwokupu

jak

i

ewentualnemu nabywcy, W zalezności od podpisania i przyjęcia
porozumienia o tajemnicy przez trzeciego nabywcę/ na dokonanie takich
weryfikacji, rewizji i kontroli w terminie i na warunkach wskazanych
Powiadomieniu o ofercie Pierwokupu. Jak Ęlko owe weryfikacje, rewizje i
kontrole zostaną zakończone, wspólnik oferujący musi podać do wiadomości
pozostałych wspólników decyzję odnośnie potencjalnego nabywcy jak i
warunki jakie zostały mu zaproponowane W celu ponownego złoŻenia oferty o
wykonaniu prawa pierwokupu akcji i/lub praw innym wspólnikom zgodnie z
dyspozycją niniejszego aĘkułu.
Prawo pierwokupu moze być wykonane co do całościwartości (i wyłącznie co
do całościwartości) akcji i/lub praw oferowanych w terminie i na warunkach
podanych w Powiadomieniu o ofercie Pierwokupu lub inaczej mówiąc, za cenę
ustaloną pomiędzy wspólnikiem oferującym akcje do sprzedazy a pozostałymi
wspólnikami zainteresowanymi wykonaniem prawa pierwokupu lub też
zgodnie z Ęmi co zostało określoneprzez Banki na mocy ustaleń o jakich
powyzej.

W odpowiedzi na

Powiadomienie o ofercie Pierwokupu wspólnicy mogą
jeśli
wskazać,
są zainteresowani nabyciem, oczywiście proporcjonalnie do
objęĘch akcji, ewentualne akcje i/lub prawa nienabyte przez innych

wspólników, którzy nie skorzystali z prawa pierwokupu.
Jezeli zaden ze wspólników nie wyśleodpowiedzi na Powiadomienie o ofercie
Pierwokupu w terminie ustalonym stu dwudziestu dni, poniewaz te przesłane
nie obejmują wszystkich akcji i/lub praw oferowanych do sprzedaży, w takim
przypadku wspólnik oferujący swe akcje do sprzedaŻy będzie mógł przenieść
akcje i/lub prawa na nabywcę wskazanego w Powiadomieniu o ofercie
Pierwokupu pod warunkiem, ze sprzedaż zostanie dokonana w czasie i na
warunkach podanych w powiadomieniu i w ciągu trzech miesięcy od daĘ
upływu Wyznaczonego terminu stu dwudziestu dni. JeślisprzedaŻ o której w
Powiadomieniu o ofercie Pierwokupu nie zostanie zakończona w terminie
wymienionych trzech miesięcy, to wspólnik oferujący moze ponownie oferować
akcje i/lub prawa innym wspólnikom zgodnie z procedurą opisana powyzej, pod
warunkiem, ze pozostali wspólnicy zrezygnują na piśmiez wykonania prawa
pierwokupu.

Wszystko to, co zostało spisane W niniejszym 6 aĘkule nie znajduje
zastosowania, jeśliwszyscy wspólnicy na piśmieWyrazą jednomyślną
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jak też w przypadku cesji, z jakiegokolwiek ĘĄułu, akcji i/lub praw na rzecz
spółki będącej w całkowiĘm posiadaniu, bezpośrednim lub pośrednim, przez
FIAT Chrysler Automobiles N.V. lub Grupy Cródit Agricole S.A. pod
warunkiem, ze:
(a) spółka której akcje zostały przeniesione zobowiązuje się , jeślistraciła
pozycję spółki będącej w całkowitym posiadaniu, bezpośrednim lub

pośrednim, przez FIAT Chrysler Automobiles N'V. lub Crćdit
Agricole s.A, po uprzednim ponownym przeniesieniu akcji i/lub praw
na wspólnika poprzedniego, który musi je odkupić lub zlecić ich
odkupienie przez inną spółkę będącą w całkowiĘm posiadaniu,
bezpośrednim lub pośrednim, przez FIAT Chrysler Automobiles N.V.

lub

Cródit Agricole S'A;
(b) akcje lub pakieĘ reprezentaĘWne

W kapitale zakładowym spółki
sprzedającej nie są obciązone zobowiązaniami lub prawami osób
trzecich, które mogą w jakikolwiek sposób wyłączyćlub ograniczyć
prawo głosu z nimi związane, nalezne, bezpośrednio lub pośrednio do
FIAT Chrysler Automobiles N.V. lub Crćdit Agricole S'A;
(c) spółka sprzedająca przejmuje na siebie wszystkie zobowiązania
związane z akcjami istniejącymi od początku u sprzedawcy
(d) wspólnik sprzedający akcje jest odpowiedzialny solidarnie wraz ze
spółką w kwestii doĘczącej wszystkich zobowiązań wynikających z
posiadania akcji od początku u sprzedawcy
Dla tych celów, przynajmniej na dwadzieścia dni przed wykonaniem
przeniesienia, wspólnik musi przesłać do innych wspólników powiadomienie na
piśmie zawierające dane spółki na którą zostaną przeniesione akcje jak i jej
formę prawną.
Wszystkie powiadomienia opisane w niniejszym aĘkule muszą być przesłane
do wiadomości spółki.

ArĘkuł 7 -Zwołanie zgromadzenia

Zgromadzenie wspólników moze być zwołane równiez poza siedzibą spółki ale
na terytorium Włoch, na piśmiei przesłane listem za potwierdzeniem odbioru
przynajmniej na osiem dni wcześniej przed Wyznaczonym terminem do
akcjonariuszy wpisanych do księgi akcjonariuszy na adresy zamieszkania lub tez
na numery faksu lub adresy poczĘ elektronicznej w niej podane właśniedla
Ęch celów'
W powiadomieniu musi być równiez podany drugi termin zgromadzenia.
Przy braku zachowania opisanej procedury zgromadzenie uznaje się za Wazne
jeślijest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy oraz większość
członków zarządu oraz rady nadzorczej. Jednakże przy takim załozeniu każdy z
uczestników może zgłosić sprzeciw przeciwko omawianiu spraw co do których
uwaza się za niedostatecznie poinformowanego.
W powyzszym przypadku o podjęĘch uchwałach muszą być naĘchmiast
powiadomieni nieobecni na zgromadzeniu członkowie zarządu jak
rady
nadzorczej,
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Zwyczajne zgromadzenie wspólników mające zatwierdzić sprawozdanie
finansowe musi być zwołane raz do roku w okresie stu dwudziestu dni od daĘ
zamknięcia roku obrotowego, termin ten może być wydłuzony do stu

osiemdziesięciu dni o ile prawo na to zezwala.
Zgromadzenie moze się odbywać w roznych miejscach od siebie odległych lub
przyległych lecz połączonych za pomocą środków telekomunikacyjnych z
poszanowaniem zasady kolegialności, działania w dobrej wierze i jednakowego
traktowania wszystkich akcjonariuszy. W takim przypadku:

-

-

W zawiadomieniu są podane miejsca audio/wideo połączeń, o co
zadbała spółka, w których mogą spotkać się uczestnicy zgromadzenia;
za miejsce odbycia zgromadzenia uznaje się to w którym znajduje się
przewod niczący i protokol

a

nt

przewodniczący zgromadzenia z racji pełnionej funkcji musi mieć
mozliwośćstwierdzenia czY zgromadzenia jest zwołane prawidłowo,
stwierdzenia tozsamości uczestników i ich uprawnień, kierowania jego
pracami oraz kontrolowania wyników głosowań;
protokolant musi mieć mozliwośćwłaściwegoodbierania spraw
dyskutowanych na zgromadzeniu i innych zdarzeń będących
przedmiotem protokołowania

;

uczestnicy muszą mieć zapewniona mozliwośćuczestniczenia w dyskusji
i głosowania symultanicznego w sprawach ujęĘch w porządku dnia.

Zwyczajne zgromadzenie, oprócz ustalania wynagrodzenia dla organów przez
siebie mianowanych, zatwierdza poliĘkę wynagrodzeń plany oparte na
instrumentach finansowych' Zgromadzenie musi być równiez odpowiednio
informowane o wdrazaniu poliĘki wynagrodzeń

i

ArWkuł 8

Zgromadzenia i podejmowanie uchwał
Zgromadzenia zwyczajne uznaje się za prawidłowo utworzone jeślijest na nim
reprezentowana przynajmniej połowa kapitału zakładowego, z ilościakcji
wyłącza się te pozbawione prawa głosu na zgromadzeniu, z wyjątkiem
zwyczajnego zgromadzenia które się odbywa W drugim terminie dla
zatwierdzenia sprawozdania finansoweg o oraz mianowania i odwołania
zarządu, i uznaje się takie zgromadzenie za prawidłowo utworzone bez względu

- Utworzenia

na to jaka częśćkapitału zakładowego jest na nim reprezentowana.
Zgromadzenie zwyczajne odbywające się zarówno w pierwszym jak i drugim
terminie podejmuje uchwały absolutną większościągłosów, przy utrzymaniu
waznościwszystkich postanowień arĘkułu 10'

Zgromadzenie nadzwyczajne zarówno W pierwszym jak i drugim terminie
podejmuje uchwały głosami ,,za" akcjonariuszy reprezentujących więcej niz
połowę kapitału zakładowego.
Wyjątek stanowią przypadki dla których prawo przewiduje surowsze warunki
głosowania.
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Jezeli zarząd uzna za właściweto dopuszcza się głosowanie na piśmie. W takim
przypadku W powiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia przesłanego do
akcjonariuszy załącza się wymaganą dokumentację konieczną do tego by
głosować w przedstawionych propozycjach uchwał oraz kartę do głosowania'
Akcjonariusz pragnący skorzystać z tego prawa musi odesłać na adres spółki,
do rady nadzorczej, przed rozpoczęciem zgromadzenia, zamkniętą kopertę
zawierającą wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania. Głosowanie na piśmie
moze zostać odwołane przez akcjonariusza na mocy pisemnego oświadczenia
złozonego na godzinę przed rozpoczęciem posiedzenia zgromadzenia.
Głosy znajdujące się na kartach do głosowania i dotyczące każdej z propozycji
uchwał są podawane przez przewodniczącego zgromadzenia W chwili
głosowania i odnotowane w protokole ze zgromadzenia'
Ewentualny udział W zgromadzeniu, równiez na mocy pełnomocnictwa,
akcjonariusza który przysłał kartę do głosowania automaĘcznie odwołuje
głosowanie jeszcze nie podliczone.

Artvkuł 9

-

Prezydium zgromadzenia
Zgromadzeniu przewodniczy Prezes zarządu a W razie jego nieobecności
pełnomocny członek zarządu, W razie nieobecności wyzej wymienionych
zgromadzeniu przewodniczy osoba wybrana przez obecnych którzy ponadto

wybierają sekretarza Zgromadzenia.
W przypadku kiedy zgromadzenia odbywa się z wykorzystaniem środków
telekomunikacji, funkcję przewodniczącego pełni osoba wybrana przez
uczestników zgromadzenia.
W przypadkach przewidzianych prawem lub jeśIidecyzję W tym względzie
podejmie przewodniczący zgromadzenia, protokół ze zgromadzenia jest
spo rzą dza n y przez n ota ri usza przez wYzna czo n e go przez P rzewod n czące g o
Artvkuł 10 - Zarzad
Spółką zarządzana przez zarząd składający się z ośmiulub dziesięciu członków.
Członkami zarządu mogą być osoby nie będące akcjonariuszami.
Członkowie zarządu nie mogą pełnić tej funkcji przez okres dłuzszy niŻ trzy
kadencje
ich mandat wygasa dniem zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za ostatni rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji członka
zarządu'
i

a

z

Ustępujący członkowie zarządu mogą

bvć

ponownie wybrani.
Zarząd jest powoływany na podstawie list przedstawianych akcjonariuszom, w
których kandydaci muszą byc oznaczeni kolejnymi numerami'

Wszyscy kandydaci muszą być W posiadaniu wymagań określonychw

przepisach obowiązujących w Spółce'
o ile prawo nie stanowi inaczej, co najmniej dwóch członków zarządu musi
posiadać wymogi niezalezności zgodnie z art'2399 Kodeksu cywilnego, pkt 1
litery b) i c) i nie podlegają hipotezom o niezawisłościwskazanym w sekcji
,,Kryteria stosowane" art'' 3 Kodeksu postępowania dla flrm notowanych na
giełdzie.
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Kazdy kandydat moze być zgłoszony Ęlko na jednej liściepod rygorem zakazu
startów.
Kazdy akcjonariusz, 1ak równiez spółki dominujące i spółki zaleŻne nie mogą
składać więcej niż jednej listy, nawet za pośrednictwem osoby trzeciej lub
spółki powierniczej' Jako kontrole rozumie się dyspozycje o jakiej w art. 2359
pkt pierwszy i drugi kodeksu cywilnego.
Kazda osoba uprawniona do głosowania moze głosować Ęlko na jedną listę.
Pod groźbą niedopuszczalności lisĘ przedstawione przez akĄonariuszy zostaną

zdeponowane w siedzibie co najmniej pięć dni przed pierwszym posiedzeniem
ustanowionym dla pierwszego wezwania.
Jednocześnie, w Ęm samym terminie, do każdej z list musi być złoŻony wykaz

tych wspólników którzy owe lisĘ będą składać oraz oświadczenia
poszczególnych kandydatów o tYrT't, że się zgadzają na kandydowanie i
oświadczająiz nie istnieją przYczYny opisane w prawie a wykluczające ich

wybór do zarządu.
Po określeniu przez zgromadzenie ilu członkóW ma liczyć zarząd głosowanie
będzie przebiegało według opisanej procedury:
1. z lisĘ która otrzymała największą ilośćgłosów wybiera się liczbę równą
połowie liczby członków zarządu którzy maja być wybrani, zgodnie z numerem
kolejnym z jakim kandydaci są umieszczeni na liście.
2' z lisĘ która uzyskała drugi najlepszy wynik w głosowaniu wybiera się liczbę
równą połowie liczby członków zarządu którzy maja być wybrani, zgodnie z
numerem kolejnym z jakim kandydaci są umieszczeni na liście'
W przypadku jeślidwie lisĘ uzyskają taka samą najwyzszą ilośćgłosów
wybiera się liczbę równą połowie liczby członków zarządu którzy mają być
wybrani, z kaŻde1z list, zgodnie z numerem kolejnym z jakim kandydaci są
umieszczeni na liście.
W przypadku kiedy kandydat wybrany nie moze lub zrezygnuje z przyjęcia
stanowiska, na jego miejsce wchodzi pierwszy kandydat niewybrany a
znajdujący się na tej samej liście'
Jeślibędzie zgłoszona do głosowania Ęlko jedna lista (lub jeśliĘlko jedna lista
będzie przyjęta) to osoby na nią wpisane będą jedynymi kandydatami
wybieranymi i Wszyscy członkowie zarządu jacy mają być wybrani będę
wybierani właśniez tej lisĘ.
JeśIiw wyniku głosowania opisanego powyzej nie zostanie wybrany cały
zarząd, to zgromadzenie wspólników zadba o uzupełnienie liczby członków
zarządu zgodnie z ich wskazaniami, co opisano w art. B.
Zgodnie z aĘkułem 2386, pkt. czwaĘ kodeksu cywilnego, jeśliz
jakichkolwiek przyczyn zabrakłoby jednego lub więcej członków zarządu ale
nie większościczłonków zarządu mianowanych przez Zgromadzenie, to
rozumiane jest to jako ustąpienie całego zarządu i w takim przypadku
Zgromadzenie musi jak najszybciej być zwołane by mianować nowy zarząd.
Natomiast jeślizabraknie z jakiejkolwiek przyczyny jednego członka zarządu,
zarząd nie podaje się do dymisji Ęlko w okresie piętnastu dni p

Wybrania jego następcy, zgodnie

z dyspozycją art. 2386 pkt pierwszy Kodeksu
cywilnego, a przynajmniej (i) pięciu urzędujących członków zarządu oddało
głos ,,Zd" _ przy zarządzie składającym się z sześciuosób lub (ii) sześciu
głosów ,,za" oddanych przez urzędujących członków zarządu jeśliskłada się on
z ośmiuosób, lub tez (iii) siedmiu głosów ,,za" oddanych przez urzędujących
członków zarządu jeśliskłada się on z dziesięciu osób i jeślito mozliwe zaleca
się wybranie pierwszego niewybranego kandydata z tej samej lisĘ co jego
poprzedniĘ który odszedł.
Jeślizdarzy się tak, ze odejdzie większa liczba członkow zarządu mianowanych
przez zgromadzenie, to zgromadzenie musi być zwołane jak najszybciej przez
radę nadzorczą, która W czasie braku zarządu zajmuje się zwyczajnym
zarządzaniem.
Przy mianowaniu i/lub zastępowaniu jednego lub więcej członków zarządu z

jakiegokolwiek powodu nie wybranych według procedury opisanej W
poprzednich punktach mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w tej

kwestii.
Członkowie zarządu nie mogą zajmować stanowisk, o podobnym charakterze
w stosunku do pozycji objęĘch,,FCA Bank S.p.A"', powyŻej ośmiupod karą

zakazu stariów lub odwołania. Za stanowiska o tym samym charakterze
uwazane są stanowiska o takiej samej wadze jak te zajmowane w ,,FCA Bank
S'p.A." i zajmowane W spółkach, równiez zagranicznych, prowadzących
działalnośćbankową lub finansową., Nie zalicza się do nich stanowisk
zajmowanych w spółkach Grupy FCA Bank oraz W spółkach nalezących do
9ruPY, do których nalezą spółki będące akcjonariuszami ,,FCA Bank S'p.A.',.

Artykuł 11- Uprawnienia zarządu
Zarząd posiada najszersze uprawnienia do zwyczajnego i nadzwyczajnego
zarządzania spółką i dysponowania z wyjątkiem spraw zastrzezonych prawem
lub niniejszym statutem do wyłącznej kompetencji zgromadzenia akcjonariuszy.
Ponadto zarząd
uprawniony, oprócz emitowania obligacji
nieprzekształca nych, do podejmowa n a uchwał doĘczących :
fuzji i podziału w przypadkach przewidzianych prawem;
otwierania i zamykania siedzib drugorzędnych;
wskazywania, którzy członkowie zarządu, oprócz prezesa/ są upowaznieni
do reprezentowania spółki;
obnizenia kapitału zakładowego W przypadku odstąpienia wspólnika;
dostosowywanie statutu do obowiązującego prawa;
przeniesienie siedziby spółki na tefiorium kraju;

jest

-

l

i

-

Do kompetencji Zarządu, oprócz zadań, które nie mogą być delegowane

zgodnie z prawem, ponizsze sprawy:
a) decyzje doĘczące strategicznych linii i operacji;
b) powołanie dyrektora generalnego;
nabycie i przeniesienie udziałów;

c)
d)
e)

0W
i; z Y

zatwierdzanie i modyfikacja przepisów wewnętrznych;

ewentualne powołanie komitetów

lub komisji

pełniących
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konsultacyj ne ub koordynacyjne;
I

powołanie, odwołanie i zastąpienie dyrektora finansowego;

powołanie, odwołanie i zastąpienie szefów

kontroli

wewnętrznej

i

zgodności.
Zarząd moze/ w granicach prawa i niniejszego statutu przekazać częśćswych
uprawnień komitetowi wykonawczemu lub jednemu ze jego członków.
organy które otrzymały takie delegacje zajmują się strukturą organizacyjną,

administracyjną i księgową w odnośnie ich adekwatności do charakteru i
rozmiarów spółki i składają zarządowi oraz radzie nadzorczej sprawozdania
doĘczące ogólnego stanu zarządzania spółką i jej rozwoju, jak też o
operacjach o większym znaczeniu ze względu na ich rozmiar i cechy
przeprowadzone przez spółkę oraz spółki zależne, W okresach prawem
przewidzianych.

Artvkuł 12 - Stanowiska
Zarząd wyłania ze swego grona Prezesa o ile wcześniej nie został on
mianowany przez Zgromadzenie; ponadto wyłania ze swego grona
pełnomocnego członka zarządu, któremu moze udzielić specjalnych uprawnień.

o

efekĘwne zarządzanie spółką, i jest odpowiedzialny za
równowagę W odniesieniu do uprawnień przYznanYch pełnomocnemu
członkowi zarządu oraz innym wykonawczym członkom zarządu o ile zostali
powołani na takie stanowiska, tak więc Prezes przyjmuje role interlokutora
Prezes dba

wewnętrznych organów kontrolnych i wewnętrznych komitetów.
Zarząd moze mianować sekretarza i moze być nim osoba nie będąca członkiem
zarządu.
Artykuł 13 - Podpis i reprezentacja spółki
Do podpisywania w imieniu spółki jest upoważniony samodzielnie Prezes
Zarządu i pełnomocny członek zarządu w zakresie udzielonych im kompetencji.
Prezes Zarządu i pełnomocny członek zarządu reprezentują spółkę w sądzie i
są odpowiedzialni za wykonanie uchwał zarządu jak i komitetu wykonawczego
o ile został powołany.
Artykuł 14 - Posiedzenia Zarzadu
Posiedzenia zarządu są zwoływane
Europie W formie pisemnej, za
pośrednictwem faksu
poczĘ elektronicznej przez prezesa lub
pełnomocnego członka zarządu na osiem dni przed data posiedzenia, z

lub

W

wyjątkiem spraw pilnych, kiedy posiedzenie

jest

zwoływane z
dwudziestoczterogodzi n nym wyprzedzeniem.
Posiedzeniu przewodniczy prezes lub pełnomocny członekzarządu' a w razie
ich nieobecności członek zarządu najstarszy wiekiem.

W razie

się z wykorzystaniem urządzeń
telekomunikacyjnych przewodniczenie posiedzeniu obejmuje członek zarządu
wybrany przez uczestników posiedzenia.
Dla wazności podejmowanych uchwał zarządu Wymagana jest obecnośći
głosów ,,za" co najmniej (i) pięciu członków zarządu w przypadku zarządu
posiedzenia odbywającego
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skład którego weszło sześćosób, lub tez (ii) sześciuczłonków zarządu w
zarządu w skład którego weszło osiem osób, lub też (iii) siedmiu członków
zarządu w zarządu w skład którego weszło dziesięć osób
Dopuszcza się mozliwośćodbywania posiedzeń zarządu z wykorzystaniem

środ ków telekomunikacji.

W takim przypadku uznaje się, ze posiedzenie zostało zwołane w miejscu, w
którym znajduje się przewodniczący posiedzenia i sekretarz; ponadto Wszyscy
uczestnicy muszą być zidenĘfikowani i muszą mieć mozliwośćśledzenia
dyskusji, zabierania głosu w omawianych sprawach w czasie rzeczywisĘm jak
tez mieć zapewnioną mozliwoścprzekazywania dokumentów jak i wglądu do
nich.

W posiedzeniach zarządu uczestniczy dyrektor finansowy.

ArWkuł 15 - Komitet wykonawczy
Na mocy uchwały Zarządu moze być ustanowiony komitet wykonawczy
składający się z czterech członków, jednym z nich z mocy prawa będzie

pełnomocny członek zarządu.
Po ustanowieniu, to komitet wykonawczy jest zwoływany w Europie w formie
pisemnej, za pośrednicWvem faksu
poczĘ elektronicznej przez prezesa
lub pełnomocnego członka zarządu na pięć dni przed data posiedzenia, z
wyjątkiem spraw pilnych, kiedy posiedzenie jest zwoływane z dwudniowym
wyprzedzeniem.
Posiedzeniom przewodniczy pełnomocny członek zarządu,
W razie posiedzeń odbywających się z uzyciem urządzeń telekomunikacyjnych
posiedzeniu przewodniczy jeden z uczestników wybrany z grona zebranych.

lub

Dla wazności obrad komitetu wykonawczego Wymagana jest obecność

głosowanie ,,za" wszystkich jego członków

i

Dopuszcza się mozliwośćodbywania posiedzeń komitetu wykonawczego z
wykorzystaniem środków telekom unikacji'.
W takim przypadku uznaje się, że posiedzenie zostało zwołane w miejscu, w
którym znajduje się przewodniczący posiedzenia i sekretarz; ponadto Wszyscy
uczestnicy muszą być zidenĘfikowani i muszą mieć mozliwośćśledzenia
dyskusji, zabierania głosu w omawianych sprawach w czasie rzeczywisĘm jak
tez mieć zapewniona mozliwoścprzekazywania dokumentów jak i wglądu do
nich.
w posiedzen iach kom itetu wykon awczego uczestniczy dyre ktor

fi na

nsowy.

Artvkuł 16 _ Dvrektor oeneralnv
Zarząd moze mianować dyrektora generalnego,
Dopuszcza się łączenie funkcji pełnomocnego członka Zarządu
generalnego

Artykuł 17

i

dyrektora

-

Rada nadzorcza
Rada nadzorcza składa się z trzech komisarzy rzeczywisĘch ponadto muszą
być mianowani dwaj komisarze zastępczych
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osoby wchodzące w skład rady nadzorczej muszą spełniać wymagania z art..
2397 Kodeksu cywilnego. Ponadto kazdy z komisarzy aby uzyskać nominację

musi posiadać trzyletnie doświadczenie.
Komisarze pełnią swe funkcjeprzez trzy lata obrotowe iich mandat wygasa z
chwilą zatwierdzenia przez Zgromadzenie sprawozdania finansowego za trzeci
rok ich urzędowania.
Komisarze nie mogą przyjmować stanowisk w organach innych niz organy
kontroli w spółkach nalezących do Grupy, jak również Ęch spółkach, w których

FCA Bank S'p.A. posiada, równiez pośrednio, strategiczne udziały zgodnie z
przepisami nadzorczymi Banca d'Italia.
W przypadku, gdy wymagania zgodne z prawem statutem nie zostały
spełnione to komisarz przestaje pełnić funkcję.
Powołanie, odwołanie, ustanie, zastąpienie i zakończenie kadencji komisarzy
jest prawnie uregulowane.
Roczne wynagrodzenie komisarzy jest ustalane przez zgromadzenie zgodnie z

i

prawem

W

momencie powołania

na cały okres trwania ich

urzędu.

Dopuszcza się mozliwość odbywania posiedzeń rady nadzorczej spotkania z
uzyciem urządzen telekom u ni kacyj nych.
W takim przypadku uznaje się, ze posiedzenie zostało zwołane w miejscu, w
którym musi być obecny co najmniej jeden komisarz; ponadto Wszyscy
uczestnicy muszą być zidenĘfikowani muszą mieć mozliwośćśledzenia
dyskusji, zabierania głosu w omawianych sprawach w czasie rzeczywisĘm jak
tez mieć zapewniona mozliwoścprzekazywania dokumentów jak i wglądu do

i

nich.

Zadania i obowiązki Rady nadzorczej są opisane w pierwszym akapicie art.
2403 Kodeksu cywilnego oraz norm określających działalnośćbankową i, w Ęm
celu, posiada ona wszystkie niezbędne i uzyteczne uprawnienia, nawet jeślinie
są wyraźnie przewidziane przez prawo, w celu zapewnienia pełnej i terminowej
wiedzy o czynach i faktach, które mogą stanowić nieprawidłowościW
zarządzaniu bankiem lub naruszenie zasad działalnościbankowej
ArWkuł 18 - Kontrola księgowa
Do przeprowadzania kontroli księgowej jest upowazniona spółka prowadząca
działalnośćW Ęm zakresie i spełniająca wymagania W Ęm zakresie.
Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli księgowej daje Zgromadzenie
wspólników po wcześniejszym wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, która
określarówniez wysokośćwynagrodzenia a tę czynność.
Artykuł 19 - Rok obrotowv
Rok obrotowy zamyka się dnia 31 grudnia kazdego roku.
Artvkuł 20 _ Podział zysków
Zysk netto za rok obrotowy, po uprzednim potrąceniu 57o (pięć procent)
przeznaczonych na rezerwę prawną do czasu osiągnięcia przez nią wielkości
równej jednej piątej kapitału zakładowego, jest dzielony pomiędzy
akcjonariuszy proporcjonalnie do akcji przez nich objęĘch, z wyjątkiem in
uchwał podjęĘch przez Zgromadzenie.
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Zarząd zgodnie Z prawem, moze podjąć uchwałę o wypłaceniu zaliczek z Ętułu
dywidendy.

Dywidendy niepodjęte

po upływie pięciu lat od daty ich

wymagalności

przechodzą na rzecz Spółki

Artykuł 21

- odstąpienie.

Prawo odstąpienia reguluje ustawa, przy czYm rozumie się, ze nie mają one
prawa do odstąpienia akcjonariusze, którzy nie brali udziału w zatwierdzaniu
uchwał doĘczących:
a) przedłuzenie terminu

b)

wprowadzenie

lub

usunięcie ograniczeń

W obrocie

akcjami.

Warunki korzystania z prawa odstąpienia od umowy, kryteria ustalania wartości
akcji i postępowania likwidacyjnego reguluje ustawa,
Artykuł 22 _ DomicYl akcjonariuszy
Domicylem akcjonariusza dla kontaktów ze spółką jest ten podany w księdze
akcjonariuszy
Artykuł 23 - Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
przepisy prawa
Podpisano:
Andrea GIORIO
Remo Maria MORONE

Pieczęć podłuzna z godłem Izba Handlu Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa w
Turynie' Rejestr Przedsiębiorstw. Wydaje się kopię zwykłą dokumentu
złozonego w Rejestrze Przedsiębiorstw w Turynie składającą się z 21 stron
Turyn, dnia 08.03.2019
Funkcjonariusz _ /-/ Antonio Mulas pieczęć okrągła z godłem i napisem w otoku
Biuro Rejestru Przedsiębiorstw Izby Handlu Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa
Turyn.
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Pieczęć okrągła z Godłem Państwa i napisem w otoku: Prefektura w Turynie

Pieczęć podłuzna: APOSTTILLE

(Konwencja Haska z dnia 5 października 1961 roku,)
1. Państwo: WŁoCHY

Niniejszy dokument urzędowy:

2' podpisany został przezi pana Mulasa Antonio Angelo;
3' działającego W charakterze: Funkcjonariusza;

4.

opatrzony pieczęciąlzby Handlu Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa w

Turynie;

5.

w:

Turynie

PośwInoczoNY
6. dnia: L}marca 2019 roku;

7. przez: Prefekturę w Turynie

;

B. za numerem: 000434912019

9. Pieczęć:
10. Podpis: za Prefekta Asystent Administracyjny puglisi Renato

/-/ podpis nieczytelny,
Pieczęć okrągła z Godłem Państwa i napisem w otoku Prefektura w Turynie
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