INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 10 lutego 2017

BOŚ zwiększa zaangażowanie na rynku małych przedsiębiorstw

BOŚ zapowiada znaczące zmodyfikowanie i poszerzenie oferty skierowanej do sektora
najmniejszych firm. Jednym z jej wyróżników będzie szybki proces kredytowy, wsparcie
przedsiębiorców w finansowaniu zarówno inwestycji, jak i bieżącej działalności, ze
szczególnym

uwzględnieniem

projektów

przyjaznych

środowisku.

Zwiększone

zaangażowanie BOŚ w szeroko pojętym obszarze MŚP wpisuje się w cele wyznaczone w
nowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska na lata 2016-2020.
W sektorze przedsiębiorstw BOŚ ma koncentrować się na produktach i usługach dla małych
i średnich firm, a w szczególności wspierać je w zakresie finansowania i realizacji inwestycji
oraz operacyjnej działalności biznesowej.
– BOŚ stawia na innowacje, w szczególności w zakresie ekologii, ochrony środowiska
i efektywności energetycznej. To bardzo perspektywiczny obszar gospodarki, ale zarazem też
segment

wymagający

istotnego

wsparcia,

ze

strony

Państwa,

funduszy

krajowych

i zagranicznych, banków. Chcemy mieć w jego rozwoju istotny udział dbając jednocześnie o
zasady zrównoważonego rozwoju – mówi Anna Milewska Wiceprezes Banku Ochrony
Środowiska.
– Wiemy, że np. segment zdrowej żywności rośnie w tempie 20-25 proc. rocznie
i systematycznie potrzebuje kapitału na rozwój, a przedsiębiorcy oczekują od banków
kompleksowej obsługi. Dotyczy to szczególnie małych i mikro firm. Dlatego nasza oferta będzie
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budowana w oparciu o 3 filary - rachunek i bankowość elektroniczną, kredyty obrotowe oraz
kredyty inwestycyjne przeznaczone na rozwój. Sprawna obsługa klientów, szybkie procesy
składają się na ekologię czasu – jeden z wiodących wyznaczników naszej strategii – dodaje
Wiceprezes Milewska.
BOŚ stawiać będzie na dużą automatyzację decyzji kredytowej, opierając jednocześnie ten
proces na dużym bezpieczeństwie i ograniczeniu ryzyka kredytowego. Ułatwienia będą
dotyczyć m.in. kredytów obrotowych w kwocie nawet do 1 mln zł. Warto też podkreślić, że
wydłużony zostanie także okres kredytowania w przypadku kredytów inwestycyjnych.
– Kapitał jest potrzebny nie tylko na inwestycje, ale konieczna jest także jego akumulacja
– dlatego BOŚ wydłuży okres kredytowania do minimum 15 lat, co równocześnie będzie
oznaczało zmniejszenie miesięcznych obciążeń związanych ze spłatą pozyskanych środków
– podkreśla Anna Milewska.
Niższe koszty kredytu mają wspierać przedsiębiorców w realizowanych przez nich
długofalowych planach rozwoju, co jest szczególnie istotne, gdy okres zwrotu z zaplanowanej
inwestycji jest dłuższy.
Modyfikacji oferty będzie znacznie więcej i dotyczyć będą one również spółek wchodzących
w skład Grupy Kapitałowej BOŚ.
– BOŚ posiada w Grupie Kapitałowej firmę leasingową, która obsługiwała dotąd głównie
przedsiębiorstwa średnie i większe. Dziś jednak istotnym celem, zapisanym m.in. w rządowej
„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, jest pomoc mniejszym i innowacyjnym
podmiotom. Dlatego Grupa Kapitałowa BOŚ poszerza swoją ofertę i zaproponuje leasing także
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małym firmom i mikroprzedsiębiorcom, co pozwoli im na zwiększenie skali inwestycji oraz
akumulację kapitału – mówi Wiceprezes Milewska.
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