RB 18/2018 – Informacja o uczestniczeniu Banku w pracach nad
utworzeniem spółki Polskie Domy Drewniane - przekazany do publicznej
wiadomości w dniu 7.05.2018 r., godz. 16.35

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że
realizując
statutowe
zadania
wspierania
finansowego
przedsięwzięć
proekologicznych i energooszczędnych, uczestniczy wraz z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Skarbem Państwa - Państwowym
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w pracach mających na celu utworzenie
spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), której przedmiotem działania będzie
energooszczędne budownictwo drewniane (domy jednorodzinne i mieszkania w
domach wielorodzinnych) przeznaczone na wynajem dla osób o umiarkowanych
dochodach. Spółka PDD będzie operatorem mieszkaniowym działającym w ramach
Programu Mieszkanie Plus, realizowanego jako element Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 i inwestorem rozwijającym drewniane
budownictwo mieszkaniowe. Na 300 ha państwowych gruntów planowane jest
wybudowanie w okresie sześciu lat do 42 tysięcy mieszkań w budynkach
wielorodzinnych oraz do 1,5 tysiąca mieszkań w zabudowie jednorodzinnej.
W dniu 7 maja 2018 r. Zarząd Banku powziął informację o zamieszczeniu na Stronie
Rządowego Centrum Legislacji opracowanego przez Ministerstwo Środowiska
projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw
(Nr w wykazie prac UD380), w której określone zostały podstawowe regulacje
dotyczące formy spółki PDD, przedmiotu jej działalności, emisji akcji, struktury
właścicielskiej oraz organów spółki. Szczegółowe warunki organizacji
i funkcjonowania spółki PDD określi jej statut. Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść
w życie 1 lipca 2018 r.
Bank poinformował o planach współpracy w ramach rządowych programów ujętych w
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju prezentując „Główne założenia
odnośnie modyfikacji Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A.
na lata 2018 – 2021” („Wyniki BOŚ S.A. za 2017 r., Perspektywy rozwoju”)
w załączniku do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 22 marca br.

Podstawa prawna.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
(Rozporządzenie MAR).

