Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32,
00-832 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS
0000015525; wpis do rejestru w dniu 4 czerwca 2001 r., przekazuje, zgodnie z art.
4022 Kodeksu spółek handlowych, informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia BOŚ S.A.
I.

DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO
SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

ZGROMADZENIA

ORAZ

Zarząd Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej („BOŚ S.A.”) - działając na
podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek
handlowych (K.s.h.) oraz w związku z § 9 ust. 1 i 2 Statutu Banku - zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 31 maja 2017 r., na godzinę
10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Żelazna 32 00-832
Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2016 r. oraz
sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia
2016 r., a także wniosku w sprawie pokrycia straty Banku za 2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.
w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2016 r.,
b) zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
Banku
za
okres
od
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku
Ochrony Środowiska S.A. w 2016 r.,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r.,
e) pokrycia straty Banku za 2016 r.,
f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku
g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za
2016 r.,

h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
z wykonania obowiązków w 2016 r.
10. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania
wynagrodzeń członków Zarządu.
11. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad
kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady
Nadzorczej.
12. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.
13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady
Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
14. Zamknięcie obrad.

II. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. I WYKONYWANIA
PRAWA GŁOSU.
1. Informacje o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do
zgłaszania projektów uchwał:
Na podstawie art. 401 § 1 K.s.h. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom BOŚ S.A.
reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje
prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi BOŚ S.A. do
dnia 10 maja 2017 r. na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia
lub wysłane do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na
adres: Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godz.
8:00 – 16:00 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesłane na
adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.
Na dzień złożenia żądania, Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej
liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ, a w
przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, osoby działające w
imieniu Akcjonariusza powinny potwierdzić uprawnienie do takiego działania,
przedstawiając aktualny odpis z KRS lub inne dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza oraz dokumenty potwierdzające
ich tożsamość. Dokumenty powinny być złożone Zarządowi na piśmie (tj. doręczone
osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za potwierdzeniem
wysłania i potwierdzeniem odbioru), na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A,
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, w godz. 8:00 –16:00 lub przekazane drogą
elektroniczną na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego
wpłynięcia do Banku, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data
umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Banku
(wpłynięcia na serwer pocztowy Banku). W przypadku skorzystania z formy
elektronicznej wymagane jest wysłanie wszelkich dokumentów jako załączniki
w formacie PDF.

Zarząd Banku niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu
13 maja 2017 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie
umieszczone na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl oraz w sposób
określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie
publicznej
i
warunkach
wprowadzania
instrumentów
finansowych
do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 K.s.h., Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom
reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do
zgłaszania Zarządowi BOŚ S.A. przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Bankowi na piśmie (tj. doręczone
osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za potwierdzeniem
wysłania i potwierdzeniem odbioru), na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A., DKI,
Zespół Relacji Inwestorskich, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godz. 8:00 – 16:00
lub przekazane drogą elektroniczną na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl w
formacie PDF, nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Bank na stronie
internetowej.
O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data
i godzina jego wpłynięcia do Banku, a w przypadku wykorzystania formy
elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie
poczty elektronicznej Banku (wpłynięcia na serwer pocztowy Banku).
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Banku
www.bosbank.pl.
Na dzień złożenia żądania, Akcjonariusz powinien: wykazać posiadanie odpowiedniej
liczby akcji i załączyć do zgłoszenia zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ, a
w przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, osoby działające w
imieniu Akcjonariusza powinny potwierdzić uprawnienie do takiego działania,
przedstawiając aktualny odpis z KRS lub inne dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza oraz dokumenty potwierdzające
ich tożsamość. Dokumenty te powinny być złożone Zarządowi na piśmie (tj.
doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za
potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) przed terminem ZWZ na adres:
Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00- 832 Warszawa w godz. 8:00 –
16:00
lub
przekazane
drogą
elektroniczną
na
adres:
walne.zgromadzenie@bosbank.pl w formacie PDF.
Bank może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub
Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 K.s.h. każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas ZWZ zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym
w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez
pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego
Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz
Banku posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania
praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje
zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie
pisemnej i złożone w spółce lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Pełnomocnictwo lub tekst będący udokumentowaniem udzielenia
pełnomocnictwa sporządzony w języku obcym, powinny być przetłumaczone na
język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone
przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa
głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej BOŚ S.A. pod
adresem: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.
Nie ma obowiązku udzielenia pełnomocnictwa z wykorzystaniem ww. formularza.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank
na 24 godziny przed terminem ZWZ, poprzez przesłanie zeskanowanego
formularza pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza lub w przypadku
Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do
reprezentowania Akcjonariusza, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
walne.zgromadzenie@bosbank.pl.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno
zawierać nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres,

2)

3)

4)

5)

adres e-mail, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer
telefonu, adres oraz adres e-mail.
Ponadto, należy przesłać: dokumenty potwierdzające tożsamość (z danymi, które
umożliwiają identyfikację ze wskazaniem: serii i numeru dowodu
osobistego/paszportu, numeru PESEL) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną
oraz adres poczty elektronicznej przeznaczony do komunikacji z Akcjonariuszem
lub jego pełnomocnikiem.
Zarząd BOŚ S.A. informuje, że w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza
pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania, BOŚ S.A. nie będzie
weryfikował czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami,
które otrzymali od Akcjonariuszy.
BOŚ S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza
i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego
w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać w szczególności na
zwrotnym pytaniu, w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do
Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa
i jego zakresu. BOŚ S.A. zastrzega, że w takim przypadku nieudzielenie
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji będzie traktowane jako
brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie podstawą do
odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.
Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno
wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego
rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
Osoba/-y udzielająca/-e pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego
osobą fizyczną powinna/-y być uwidoczniona/-e w aktualnym odpisie
z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
Członek Zarządu BOŚ S.A. i pracownik BOŚ S.A. mogą być pełnomocnikami
Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek
Zarządu BOŚ S.A., członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A., pracownik lub członek
organów albo pracownik spółki zależnej od BOŚ S.A., pełnomocnictwo może
upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego
pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 4, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi
przez Akcjonariusza.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Walnym

6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Bank nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną
ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
III. DZIEŃ
REJESTRACJI
ZGROMADZENIU BANKU

UCZESTNICTWA

W

ZWYCZAJNYM

WALNYM

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku
przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.
15 maja 2017 r.
IV. INFORMACJA O PRAWIE DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU
1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku mają tylko
osoby, które:
1) na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 15 maja 2017 r. będą
Akcjonariuszami BOŚ S.A. posiadającymi na rachunku papierów wartościowych
zapisane akcje BOŚ S.A.,
2) zwrócą się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, nie później niż w
pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji tj. nie później niż w dniu 16 maja
2017 r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, na
których zapisane są akcje BOŚ S.A. z żądaniem wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.
Akcjonariuszom rekomenduje się posiadanie podczas ZWZ ww. zaświadczenia
o prawie uczestnictwa.
2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ zostanie ustalona na
podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. (KDPW) na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty
prowadzące rachunki papierów wartościowych, sporządzonych na podstawie
wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu.
Trzy dni robocze przed datą ZWZ, tj. 26 maja 2017 r., lista Akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie wyłożona do wglądu pod adresem
Warszawa, ul. Żelazna 32, w godzinach od 8.00 – 16.00. Akcjonariusz BOŚ S.A.
może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
adres, na który lista powinna być wysłana.
3. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu
tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego
pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej (pełnomocnik
powinien okazać oryginał pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinni
dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

V. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI
1. Wszelkie informacje oraz pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, od dnia zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4021 § 1 i art. 4023 K.s.h., będą
zamieszczane na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bosbank.pl w
zakładce „Walne Zgromadzenie”.
2. Od dnia 24 maja 2017 r. Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach
objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 K.s.h.
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych,
Akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków
komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail:
walne.zgromadzenie@bosbank.pl.
Ryzyko
związane
z
wykorzystaniem
elektronicznych środków komunikacji ponosi wyłącznie Akcjonariusz. Bank ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo, poufność i przetwarzanie, zgodne
z obowiązującymi przepisami, informacji zawartych w dokumentach przesłanych
drogą elektroniczną, od momentu umieszczenia dokumentów w systemie poczty
elektronicznej Banku (wpływu na serwer pocztowy Banku).
W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty,
które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany
jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza
przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Banku, jak
również przez Bank do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane
do formatu PDF.
VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
formularze udostępnione są na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl w
zakładce „Walne Zgromadzenie”.
VII. INNE INFORMACJE
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z
zamierzonymi zmianami Statutu Banku, Zarząd Banku informuje o treści
planowanych zmian Statutu Banku.

Proponowane przez Zarząd Banku zmiany Statutu Banku:
I. Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 3 i 4:
„3. Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług
w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z

ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na
rzecz ochrony środowiska naturalnego.
4. Bank realizuje swoją misję w szczególności poprzez:
1) świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych wspierających działania
służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej;
2) świadczenie uniwersalnych usług bankowych na rzecz osób fizycznych,
małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także jednostek
samorządu terytorialnego.”
Proponowane brzmienie § 4 ust. 3 i 4:
„3. Misja Banku to: Polski bank łączący biznes i ekologię z korzyścią dla klientów.
4. Bank realizuje swoją misję przede wszystkim poprzez:
1. świadczenie usług bankowych na rzecz wszystkich segmentów Klientów,
w szczególności między innymi realizujących przedsięwzięcia
proekologiczne lub działających w branży ochrony środowiska i
gospodarki wodnej oraz dla osób ceniących styl życia Eko,
2. efektywne uczestnictwo w dystrybucji środków przeznaczonych na
inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce.”.
II. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 9:
„9) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności mogą być wyłącznie
papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, lub Narodowy Bank
Polski, lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty
finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym, a także wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego
zlecenie,”
Proponowane brzmienie § 5 ust. 2 pkt 9:
„9) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających
na:
a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych,
b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a na rachunek dającego zlecenie,
c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
d) oferowaniu instrumentów finansowych,
e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne
i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym
charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe
z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności, o których mowa w lit. a -d mogą być
wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, lub Narodowy Bank
Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe
oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994
r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu
do czynności wymienionych w lit. c także dopuszczone do obrotu zorganizowanego
obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące

prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne
niż określone powyżej, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są
obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa
majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa
procentowa lub waluta,”,
Proponowane brzmienie dodanego do § 5 ust. 3
„3. Bank może wykonywać czynności przewidziane dla banków krajowych, o których
mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci.”.
III. Dotychczasowe brzmienie § 10:
„§ 10
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz
sprawozdania finansowego Banku,
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Banku,
3) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
5) udzielenie absolutorium członkom organów Banku,
6) powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
7) dokonywanie zmian Statutu Banku,
8) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu lub wprowadzenia istotnych zmian o charakterze redakcyjnym określonych
w uchwale Zgromadzenia,
9) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania lub obniżania kapitału
zakładowego,
10) podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji zamiennych lub z
prawem pierwszeństwa,
11) decydowanie o tworzeniu i znoszeniu funduszy, o których mowa w § 36 ust. 1.,
12) podejmowanie uchwał w sprawach połączenia, zbycia lub likwidacji Banku,
13) wybór likwidatorów i ustalanie ich wynagrodzeń,
14) ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
15) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd i Radę
Nadzorczą lub akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek
handlowych, ustawie Prawo bankowe i Statucie Banku.”
Proponowane brzmienie § 10:
„§ 10
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1)
2)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz
sprawozdania finansowego Banku,
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Banku,

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
udzielenie absolutorium członkom organów Banku,
powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
uchwalanie polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady
Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej a także ocena adekwatności
kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej,
dokonywanie zmian Statutu Banku,
upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu lub wprowadzenia istotnych zmian o charakterze redakcyjnym
określonych w uchwale Zgromadzenia,
podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania lub obniżania kapitału
zakładowego,
podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji zamiennych lub z
prawem pierwszeństwa,
decydowanie o tworzeniu i znoszeniu funduszy, o których mowa w § 36
ust. 1,
podejmowanie uchwał w sprawach połączenia, zbycia lub likwidacji Banku,
wybór likwidatorów i ustalanie ich wynagrodzeń,
ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków
Rady Nadzorczej,
ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd i Radę
Nadzorczą lub akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek
handlowych, ustawie Prawo bankowe i Statucie Banku.”.

IV. Dotychczasowe brzmienie § 20:
„§ 20
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.
2.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak
delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności
nadzorczych.

3.

Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu
Wewnętrznego oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada może powoływać spośród
swoich członków także inne komitety. Skład oraz szczegółowy zakres zadań
Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.

4.

Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu
kontroli wewnętrznej,
2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku,
3) monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej,
4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych,
5) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, w tym w
szczególności:

5.

a) nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w
strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezależności
funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi,
b) zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego.
Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:

6.

6) opiniowanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wysokości i
składników wynagrodzeń, osób zajmujących stanowiska kierownicze w
Banku,
7) opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz
zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami
wewnętrznymi.
Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.

7.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków
Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie
wiceprezesów i członków Zarządu.

8.

Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą
Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje
Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę
Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego
zastępcy prezesa Zarządu.

9.

Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady
Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem
uchwał porządkowych.

10. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie strategii działania BOŚ S.A. oraz rocznych planów
finansowych Banku,
2) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
ogólnego poziomu ryzyka Banku, a także polityk dotyczących zarządzania
ryzykiem bankowym,
3) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku,
4) zatwierdzanie wewnętrznych procedur Banku dotyczących procesów
szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz
planowania kapitałowego,
5) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku, za
wyjątkiem tworzenia lub likwidacji oddziałów oraz oddziałów operacyjnych,
6) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o
zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu
zmiany jego składu, a także o członkach Zarządu, którym w ramach podziału
kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i komórka
audytu wewnętrznego,
7) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu
Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
8) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za

ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
9) ustalanie warunków zatrudnienia dla członków Zarządu Banku,
10) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych,
gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom
zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom
wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,
11) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie regulaminów i
zasad, za wyjątkiem Regulaminu organizacyjnego Banku, Regulaminu
organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego oraz regulaminów
komórek organizacyjnych Centrali,
12)podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów,
pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom
organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo
bankowe,
13) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i
udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już
posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5%
kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do
publicznego obrotu,
14)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego oraz innych biegłych,
15) nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania oraz ocena
adekwatności i skuteczności tego systemu,
16)ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości
zarządzania tym ryzykiem,
17)ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i
wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz
działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,
18)zatwierdzanie trybu powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz
sposobu ustalenia jego wynagrodzenia,
19) zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób
zajmujących stanowiska kierownicze w Banku oraz dokonywanie
okresowych przeglądów tej polityki.”

Proponowane brzmienie § 20:
„§ 20
1.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich
dziedzinach jego działalności.
2.
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak
delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych
czynności nadzorczych.
3.
Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu
Wewnętrznego, Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet ds. Ryzyka.
Rada może powoływać spośród swoich członków także inne komitety. Skład

4.

5.

6.

oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w
odrębnych uchwałach.
Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu
kontroli wewnętrznej,
2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku,
3) monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej,
4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych,
5) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, w tym w
szczególności:
a) nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w
strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezależności
funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi,
b) zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego.
Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności:
1) opiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz
wspieranie organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki,
2) opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz
zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami
wewnętrznymi,
3) wydawanie opinii w sprawie oceny adekwatności kandydatów na członków
Zarządu oraz członków Zarządu Banku.
Do zadań Komitetu ds. Ryzyka należy w szczególności:
1) opiniowanie całościowej
podejmowania ryzyka,

bieżącej

i

przyszłej

gotowości

Banku

do

2) opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania
ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez zarząd informacji
dotyczących realizacji tej strategii,
3) wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii
zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą
wyższego szczebla,
4) weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni
uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a
w przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób
rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie
zarządowi Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności
cen pasywów i aktywów do tych rodzajów ryzyka.
7.
8.

9.

Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.
Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków
Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie
wiceprezesów i członków Zarządu.
Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za
zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody
występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu

posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję
wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu i nadzoruje zarządzanie
ryzykiem istotnym w działalności Banku.
10. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady
Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem
uchwał porządkowych.
11. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie strategii działania BOŚ S.A. oraz rocznych planów
finansowych Banku,
2) zatwierdzanie określonego przez Zarząd Banku akceptowalnego ogólnego
poziomu ryzyka oraz przyjętych przez Zarząd Banku strategii zarządzania
Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem,
3) zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i
zarządzania kapitałowego
4) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń,
5) zatwierdzanie polityki zgodności Banku,
6) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku,
7) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku, z
tym że stosownie do § 21 ust. 6 pkt 3 kompetencje do tworzenia i likwidacji
jednostek organizacyjnych Banku przysługują Zarządowi,
8) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o
zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu
zmiany jego składu, a także o członkach Zarządu, którym w ramach
podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i
komórka audytu wewnętrznego,
9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników
tej oceny,
10) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za
ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
11) ustalanie warunków zatrudnienia, w tym także warunków innych stosunków
prawnych niż stosunek pracy, dla członków Zarządu Banku z
zastrzeżeniem §10 pkt 15,
12) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych,
gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom
zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom
wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,
13) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów,
pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom
organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo
bankowe,
14) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji
i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już
posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5%

15)
16)

17)
18)

19)

20)

kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych
do publicznego obrotu,
wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego oraz innych biegłych,
nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania, na który
składa się system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz
ocena adekwatności i skuteczności tych systemów,
ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości
zarządzania tym ryzykiem,
ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości
i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz
działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,
zatwierdzanie trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z
dyrektorem komórki audytu oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności,
a także sposobu ustalenia wynagrodzenia dyrektora komórki audytu,
uchwalanie polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu,
członków Zarządu oraz kandydatów i osób pełniących najważniejsze
funkcje w Banku, a także dokonywanie oceny adekwatności kandydatów
na członków Zarządu i członków Zarządu Banku.”

V. Dotychczasowe brzmienie § 21:

„§ 21
1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków będących osobami
fizycznymi, w tym: prezesa Zarządu, wiceprezesa – pierwszego zastępcy
prezesa Zarządu oraz pozostałych wiceprezesów lub innych członków Zarządu.
2.

Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną
kadencję. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata; liczby kadencji nie
ogranicza się.

3.

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

4.

Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo
odwołania go ze składu Zarządu.

5.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone innym
organom Banku.

6.

Zarząd Banku w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)

reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób
trzecich,
uchwala strategie działania BOŚ S.A., roczne plany finansowe Banku oraz
roczne plany audytów wewnętrznych,
podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz
tworzenia i likwidacji oddziałów oraz oddziałów operacyjnych,
podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału
w nieruchomości,
opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, których wydawanie należy
do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)
15)

podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub
rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego
podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem § 20
ust. 10 pkt 15,
uchwala zasady polityki informacyjnej Banku,
uchwala polityki dotyczące zarządzania ryzykiem w Banku,
uchwala zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
ustala ogólny poziom ryzyka Banku oraz dostosowane do tego poziomu
limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w
poszczególnych obszarach działania Banku,
ustala wewnętrzne procedury Banku dotyczące procesów szacowania
kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania
kapitałowego,
sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem związanym z działalnością
podmiotów zależnych,
gospodaruje funduszami specjalnymi,
uchwala tryb powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposób
ustalenia jego wynagrodzenia,
uchwala politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku,

7.

Zarząd Banku uchwala regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają
kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne
związane z odbywaniem posiedzeń, a także szczegółowy tryb podejmowania
uchwał.

8.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być
podjęte, jeśli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego
członków, w tym prezes Zarządu lub – w czasie jego nieobecności – wiceprezes
– pierwszy zastępca prezesa Zarządu lub wskazany przez prezesa inny
wiceprezes Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa
Zarządu.

9.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.”
Proponowane brzmienie § 21:
„§ 21
1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków będących osobami
fizycznymi, w tym: prezesa Zarządu, wiceprezesa – pierwszego zastępcy
prezesa Zarządu oraz pozostałych wiceprezesów lub innych członków Zarządu.
2.

Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną
kadencję. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata; liczby kadencji nie
ogranicza się.

3.

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

4.

Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo
odwołania go ze składu Zarządu.

5.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone innym
organom Banku.

6.

Zarząd Banku w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)
15)

reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób
trzecich,
uchwala strategie działania BOŚ S.A., roczne plany finansowe Banku oraz
roczne plany audytów wewnętrznych,
podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz
tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,
podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału
w nieruchomości,
opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, których wydawanie należy
do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub
rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego
podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem § 20
ust. 10 pkt 15,
uchwala zasady polityki informacyjnej Banku,
uchwala strategię zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem,
określa akceptowalny ogólny poziom ryzyka,
gospodaruje funduszami specjalnymi,
uchwala tryb powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz
dyrektora komórki do spraw zgodności, a także sposób ustalenia
wynagrodzenia dyrektora komórki audytu,
uchwala politykę wynagrodzeń
uchwala politykę oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących
najważniejsze funkcje w Banku, a także dokonuje oceny adekwatności
kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku,
uchwala politykę zgodności Banku,
uchwala polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i
zarządzania kapitałowego.

7.

Zarząd Banku uchwala regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają
kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne
związane z odbywaniem posiedzeń, a także szczegółowy tryb podejmowania
uchwał.

8.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być
podjęte, jeśli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego
członków, w tym prezes Zarządu lub – w czasie jego nieobecności – wiceprezes
– pierwszy zastępca prezesa Zarządu lub wskazany przez prezesa inny
wiceprezes Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa
Zarządu.

9.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.”

VI. Dotychczasowe brzmienie § 22 ust 2:
2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:
1)

2)

3)

powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek
organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów, z
zastrzeżeniem odrębnego trybu powoływania dyrektora komórki audytu
wewnętrznego, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę
Nadzorczą,
wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu
organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie
regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,
zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku.”

Proponowane brzmienie § 22 ust 2::
2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:
1)

2)
3)

nawiązywanie oraz rozwiązywanie właściwego stosunku zatrudnienia z
dyrektorami zarządzającymi, dyrektorami komórek organizacyjnych Centrali i
ich zastępcami, z zastrzeżeniem odrębnego trybu nawiązania i rozwiązania
stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu wewnętrznego oraz
dyrektorem komórki do spraw zgodności,
wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz jego jednostek
organizacyjnych,
zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku.”

VII. Dotychczasowe brzmienie § 24:

„§ 24
1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku stanowią Centrala i oddziały.
2. Centrala pełni funkcje: centrum zarządzania strategicznego, kontrolne,
sprzedażowe, instruktażowe i operacyjne.
3. W Centrali Banku działa Komitet Kredytowy oraz Komitet Zarządzania Aktywami
i Pasywami, a także inne komitety i zespoły, powoływane stosownie do aktualnych
potrzeb Banku.
4. Oddziały Banku realizują zadania statutowe Banku w zakresie działalności
kredytowej, rozliczeniowej i depozytowej oraz innej, ustalonej przez Zarząd Banku.
5. Przepisy wewnętrzne Banku wydawane są w formie:
1) uchwał – przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku,
2) zarządzeń prezesa Zarządu – przez prezesa Zarządu,
3) pism okólnych, stanowiących przepisy wykonawcze do uchwał i zarządzeń
prezesa Zarządu – przez członków Zarządu/dyrektorów zarządzających,
4) zarządzeń dotyczących danego oddziału – przez dyrektorów oddziałów.
6. Szczegółowy tryb i zasady wydawania przepisów wewnętrznych Banku określa

zarządzenie prezesa Zarządu.
7. Bank może otwierać oddziały, oddziały operacyjne, przedstawicielstwa i inne
jednostki w kraju i za granicą, a także przystępować lub tworzyć spółki kapitałowe,
tj. spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i inne
osoby prawne – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.”
Proponowane brzmienie § 24:
„§ 24
1.
Cele i zadania Banku realizują Centrala i inne jednostki organizacyjne Banku.
2.
Centrala pełni funkcje: centrum zarządzania strategicznego, kontrolne,
sprzedażowe, instruktażowe i operacyjne.
3.
W Centrali Banku działa Komitet Kredytowy oraz Komitet Zarządzania
Aktywami i Pasywami, a także inne komitety i zespoły, powoływane stosownie
do aktualnych potrzeb Banku.
4.
Przepisy wewnętrzne Banku wydawane są w formie:
1) uchwał – przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku,
2) zarządzeń prezesa Zarządu – przez prezesa Zarządu,
3) pism okólnych, stanowiących przepisy wykonawcze do uchwał i zarządzeń
prezesa Zarządu – przez członków Zarządu oraz przez osoby upoważnione
w uchwale przez Zarząd albo w zarządzeniu przez prezesa Zarządu.
5. Szczegółowy tryb i zasady wydawania przepisów wewnętrznych Banku określa
zarządzenie prezesa Zarządu,
6. Bank może tworzyć jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także
przystępować lub tworzyć spółki kapitałowe, tj. spółki akcyjne lub spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i inne osoby prawne – zgodnie z
ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.”
VIII. Dotychczasowe brzmienie § 25:
„§ 25
1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów
odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do
oceny prowadzonej działalności bankowej.
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu
zarządzania, w ramach którego funkcjonuje:
a)
system zarządzania ryzykiem,
b)
system kontroli wewnętrznej.
3. System zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej działa na
podstawie polityk, regulaminów i zasad uchwalonych przez Zarząd Banku i
zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.
4. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega
audytowi wewnętrznemu sprawowanemu przez wydzieloną w Centrali Banku
komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego.
5. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób
niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli
wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności
zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
6. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających
z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu

ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku,
Radzie Nadzorczej.
7. Kontrola wewnętrzna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez
wszystkich pracowników Banku. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację
zadań kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności
Banku.”

Proponowane brzmienie § 25:
„§ 25
1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i
mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w
Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu
zarządzania, w ramach którego funkcjonuje:
1) system zarządzania ryzykiem,
2) system kontroli wewnętrznej.
3. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli
wewnętrznej określone są w przepisach wewnętrznych Banku.
4. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia, zgodnie z Ustawą
Prawo bankowe:
1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów
kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku,
która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne
odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę
i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami
prawa, przepisami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz
przedstawianie raportów w tym zakresie,
3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i
ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności
systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem
komórki audytu wewnętrznego.
5. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega
audytowi wewnętrznemu sprawowanemu przez wydzieloną w Centrali Banku
komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego.
6. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób
niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu
wewnętrznego.
7. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z
przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu
ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku,
Radzie Nadzorczej.
8. Kontrola wewnętrzna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez
wszystkich pracowników Banku na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli wewnętrznej w
nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.”.

IX. Dotychczasowe brzmienie § 27:
„§ 27
1. Fundusze własne Banku obejmują:
1) fundusze podstawowe,
2) fundusze uzupełniające w kwocie nieprzewyższającej funduszy
podstawowych.
2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:
1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
a) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitały rezerwowe, z wyłączeniem wszelkich zobowiązań z tytułu akcji
uprzywilejowanych,
2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych oraz pozycje pomniejszające
fundusze podstawowe określone w ustawie Prawo bankowe.
3. Fundusze uzupełniające tworzone są na zasadach określonych w ustawie Prawo
bankowe.
Proponowane brzmienie § 27:
„§ 27
1. Fundusze własne Banku stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z
obowiązującym prawem, właściwymi ustawami oraz ze Statutem Banku.
2. Fundusze własne Banku obejmują:
1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy,
4) fundusz ogólnego ryzyka.”.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu
spółek handlowych, Statutu Banku oraz Regulaminu obrad walnych zgromadzeń
BOŚ S.A.
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja
obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu
31 maja 2017 r. od godziny 9:00, bezpośrednio przed salą obrad.

