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Bank Ochrony Środowiska wyróżnił firmy podczas gali w Krakowie

Bank Ochrony Środowiska oraz Fundacja BOŚ przyznają specjalne wyróżnienia
– „Klony” – firmom z całej Polski, które nie tylko stawiają na efektywność biznesu, ale
i funkcjonują w harmonii ze środowiskiem naturalnym (liść klonu jest elementem
logotypu BOŚ). Podczas uroczystej gali w Krakowie wyróżnienia trafiły do: Tarnowskiej
Spółdzielni

Mieszkaniowej,

Spółdzielni

Mieszkaniowej

Nowy

Prokocim,

firmy

EKO-ENERGIA, Hotelu Arłamów , Zakładów Mechanicznych „Tarnów”, spółki Vatra.
Bank Ochrony Środowiska w ramach regionalnych uroczystości przyznaje wyróżnienia
w kategoriach: Znaczący efekt ekologiczny oraz Innowacja ekologiczna. Ponadto Bank
wspólnie z Fundacją BOŚ wręcza wyróżnienie specjalne w kategorii: Firma ekologicznie
i społecznie zaangażowana.
Podczas gali w Krakowie wyróżnienia wręczali: Adrian Markiewicz, Dyrektor Zarządzający
Banku, Renata Deptała, Dyrektor Centrum Korporacyjnego w Krakowie, Anna Żyła, Główny
Ekolog Banku.
Za znaczący efekt ekologiczny uhonorowano trzy firmy. Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
została wyróżniona za przeprowadzenie termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Za
termomodernizację, przeprowadzaną w sposób ciągły, doceniona została także Spółdzielnia
Mieszkaniowa Nowy Prokocim. Z kolei przedsiębiorstwo EKO-ENERGIA zostało docenione za
Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz
ochrony środowiska. W ciągu ponad 26 lat działalności przeznaczył ok. 18,6 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji służących
ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ok. 50 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje
są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
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technologicznych w zakładzie przetwarzania odpadów, realizacje projektów oświetleniowych
wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych).
Wyróżnieniem w kategorii Innowacja ekologiczna został uhonorowany Hotel Arłamów , m.in. za
elektrociepłownię o potrójnej, wysokosprawnej kogeneracji na biomasę, produkującej ciepło,
prąd elektryczny oraz wodę lodową do systemu klimatyzacji. Nagrodę odebrały także Zakłady
Mechaniczne „Tarnów”, za stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego.
W kategorii Firma ekologicznie i społecznie zaangażowana wyróżniono spółkę Vatra,
producenta nowoczesnych, geotermalnych pomp ciepła.
Wielki finał i rozdanie nagród głównych, czyli „Klonów”, przyznawanych za efektywne
biznesowo i proekologiczne przedsięwzięcia, a także społeczne zaangażowanie, odbędzie się
jesienią 2017 r.
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