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Dnia: 29 lipca 2022 r. 

 
 

Raport bieżący nr 24/2022 
 
 
TEMAT: DOKONANIE PODZIAŁU MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIEGO S.A. 
 

W nawiązaniu do pierwszego zawiadomienia przekazanego raportem bieżącym nr 16/2021 z 

dnia 10 maja 2021 r., uzupełnionego następnie raportem bieżącym nr 26/2021 z dnia 10 

sierpnia 2021 r. oraz drugiego zawiadomienia przekazanego raportem bieżącym nr 7/2022 z 

dnia 16 lutego 2022 r., Zarząd Banku Millennium z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186, NIP 526-02-12-

931, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1.213.116.777,00 zł („Bank”), 

zawiadamia o dokonaniu podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w 

Warszawie, adres ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanego do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053322 

(„MDM” lub „Spółka Dzielona”)(„Podział MDM”). 

Podział MDM został dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez: 

1. przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków 

Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM związanej ze 

świadczeniem usług maklerskich („Działalność Maklerska”); oraz 

2. pozostawienie w MDM części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków 

Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM, związanej z 

pozostałą działalnością niezwiązaną ze świadczeniem usług maklerskich („Działalność 

Nieregulowana”). 

Zarząd Banku niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. powziął informację o 

zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego MDM, zarejestrowaniu zmian statutu MDM 

oraz dokonaniu wpisu informacji o Podziale MDM w aktach rejestrowych MDM w Krajowym 

Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym, podział przez wydzielenie MDM, 

w wyniku którego Bank przejął Działalność Maklerską, dokonał się i został zarejestrowany 

przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 29 lipca 2022 r. 

Podstawa prawna: 

Art. 539 § 1 i 2 w związku z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1983, z późn. zm.). 

 



 

                               

Bank Millennium S.A.  

             Date: July 29, 2022 

 

 

Current Report No. 24/2022 

 

Subject: EXECUTION OF THE DIVISION OF MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. 

 

Further to the first notice provided by way of current report No. 16/2021 dated 10 May 

2021, supplemented by current report No. 26/2021 dated 10 August 2021, and the second 

notice provided by way of current report No. 7/2022, the management board of Bank 

Millennium S.A., with its registered seat at ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warsaw, 

entered in the Register of Business Entities kept by the District Court for the Capital City 

of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, under KRS 

No. 0000010186, NIP 526-02-12-931, with a paid-up share capital in the amount of PLN 

1,213,116,777.00 (the “Bank”), hereby gives notice of the division of Millennium Dom 

Maklerski S.A., with its registered seat in Warsaw, address: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-

593 Warsaw, entered in the Register of Business Entities kept by the District Court for the 

Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, 

under KRS No. 0000053322 (“MDM” or the “Divided Company”) (the “MDM Division”). 

The MDM Division was conducted in accordance with Article 529(1)(4) of the Commercial 

Companies Code, i.e. by: 

1. transferring to the Bank a part of the property (assets and liabilities) and rights and 

obligations of the Divided Company in the form of an organised part of MDM’s enterprise 

related to the provision of brokerage services (the “Brokerage Business”); and 

2. keeping in MDM the part of the property (assets and liabilities) and rights and obligations 

of the Divided Company in the form of an organised part of MDM’s enterprise related to 

other activity  not related to the brokerage services (the “Non-Regulated Business”). 

The management board of the Bank hereby announces that on 29 July 2022, it became 

aware of the registration of the decrease of the share capital of MDM, the registration of 

amendments to the articles of association of MDM and the registration of the information 

on the MDM Division in the registration files of MDM in the National Court Register by the 

District Court for the City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National 

Court Register. Thus, the division of MDM, as a result of which the Bank took over the 

Brokerage Business, took place and was registered by the competent registry court on 29 

July 2022. 

Legal basis: 

Article 539(1) and (2) in connection with Article 4021 of the Act of 15 September 2000. 

Commercial Companies Code (i.e. Journal of Laws of 2020, item 1526, as amended) and 

Article 56(1)(2) of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions Governing the 

Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (Journal 

of Laws of 2021, item 1983, as amended). 


