RB 10/2018 – Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A. – przekazany do publicznej
wiadomości w dniu 21 lutego 2018 r.
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozp. Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. (Bank) z siedzibą w
Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 21 lutego
2018 roku:
− powołała z dniem 21 lutego 2018 r. Pana Arkadiusza Garbarczyka na stanowisko
Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony
Środowiska S.A., nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności
Banku – w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 lutego
2018 r. o wyrażeniu zgody na powierzenie mu tej funkcji;
− odwołała z dniem 21 lutego 2018 r. Panią Annę Milewską ze stanowiska
Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.;
− odwołała z dniem 21 lutego 2018 r. Pana Dariusza Grylaka ze stanowiska
Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.;
− powołała z dniem 21 lutego 2018 r. Pana Konrada Raczkowskiego na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym skład Zarządu przedstawia się następująco:
1. Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu,
2. Arkadiusz Garbarczyk – Wiceprezes Zarządu – pierwszy zastępca Prezesa
Zarządu,
3. Konrad Raczkowski – Wiceprezes Zarządu.
Życiorys nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu znajduje się w załączniku do
niniejszego raportu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Konrad Raczkowski:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do BOŚ S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
- nie uczestniczy jako członek organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej
konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej,
- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Informacja o przebiegu pracy zawodowej:
1) Pana Bogusława Białowąsa została przekazana raportem bieżącym
nr 21/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
2) Pana Arkadiusza Garbarczyka została przekazana raportem bieżącym
nr 37/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.

