Pytania zadane przez Akcjonariusza Banku podczas obrad ZWZ BOŚ S.A.
w dniu 10 czerwca 2015 r. oraz odpowiedzi udzielone przez Zarządu BOŚ S.A. w
trybie art. 428 par. 1, 4 i 5
Zarząd odnosi się w swoich sprawozdaniach do wzrostu sumy bilansowej do
niebagatelnej kwoty ponad 19 mld zł, co stanowi 6% w skali 2014 r. Chciałbym
zatem zapytać Zarząd Banku, jak zmieniła się kapitalizacja Banku na
przestrzeni roku 2014 i do chwili obecnej? Jakie są przyczyny tego stanu
rzeczy?

W trybie art. 428 par. 1, 4 i 5 Zarząd Banku informuje, iż kapitalizacja Banku na
przestrzeni 2014 r. zmniejszyła się o 26% do kwoty 0,8 mld zł. Na dzień zwołania
Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A., tj. na dzień 10 czerwca 2015 r. wyniosła 0,7 mld
zł i wynikała ze zmiany kursu akcji. Suma bilansowa Grupy BOŚ S.A. według stanu
na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 19,7 mld zł i była wyższa o 6,8% w porównaniu
do stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Przy czym, zobowiązania Grupy wobec
klientów według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 14,2 mld zł, co oznacza,
wzrost o 1 mld zł, tj. o 7,8% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
Zarząd zgodnie z obowiązującymi regulacjami umożliwia Akcjonariuszom
podejmowanie decyzji niezależnie i w oparciu o możliwie najszersze informacje
o sytuacji finansowej Banku. Rolą Zarządu jest zapewnienie stabilnego
i bezpiecznego rozwoju Banku. W BOŚ S.A. prowadzone są działania
ukierunkowane na poprawę jakości obsługi Klientów, poprawę efektywności działania
oraz rozwój akcji kredytowej. Jesteśmy przekonani, że pozytywne efekty tych działań
będą widoczne w wynikach Banku i odzwierciedlone w jego wartości rynkowej.
W otoczeniu zewnętrznym istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki przyszłych
okresów jest uchwalenie przez Sejm w bieżącym roku ustawy o odnawialnych
źródłach energii. Należy jednak zaznaczyć, że znaczna część przepisów wchodzi
w życie z początkiem 2016 r.

