RB 44/2018 – Główne założenia w aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju
Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2018 – 2021 - przekazany do

publicznej wiadomości w dniu 28 listopada 2018 r., godz. 17:02

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu
28 listopada 2018 r. uchwałą Rady Nadzorczej Banku zaakceptowana została
aktualizacja Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska w perspektywie
na lata 2018 – 2021 (RB 25/2016 i 12/2018).
Punktem wyjścia do aktualizacji przedmiotowej strategii są sprzyjające uwarunkowania
rynkowe i makroekonomiczne, a także zmiana modelu biznesowego Banku.
W aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ zakłada się:
- ewolucję modelu biznesowego w kierunku koncentracji na bankowości
instytucjonalnej, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstwach, przy
jednoczesnym sprofilowaniu oferty dla Klientów indywidualnych - związaną ze
specjalizacją w zakresie ekologii i wykorzystaniem potencjału na rynku finansowania
przedsięwzięć proekologicznych,
- przejście z etapu działań stabilizacyjnych i naprawczych mających miejsce w latach
2016-2018 do etapu rozwoju biznesu, związanego z implementacją nowego modelu
biznesowego oraz nowej roli Banku w rządowych działaniach na rzecz ochrony
środowiska,
- wykorzystanie sprzyjających czynników wzrostu inwestycji proekologicznych, poprzez
finansowanie projektów proekologicznych i sprawną dystrybucję środków
przeznaczonych na działania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważony rozwój.
Przeprowadzona w I półroczu 2018 roku emisja akcji Banku pozwoli na finansowanie
akcji kredytowej oraz realizację przedsięwzięć rozwojowych.
Wybrane cele strategiczne BOŚ Banku w 2021 r.:
Zysk netto powyżej 180 mln zł,
ROE powyżej 7,7 %,
C/I poniżej 47%.
Podstawa prawna: MAR art. 17 pkt. 1- informacje poufne
Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które są oparte
na obecnych przewidywaniach Zarządu, jednak są uzależnione od wielu czynników
będących poza obszarem oddziaływania Zarządu, co może skutkować tym, że
faktyczne dane mogą znacząco odbiegać od tych przedstawionych w sformułowaniach
odnoszących się do przyszłości.
Niniejszy dokument nie stanowi prognozy ani szacunku przyszłych wyników, w związku
z tym ewentualne zmiany strategii albo zmiana zamiarów Banku, wywołana
nieprzewidzianymi okolicznościami mającymi wpływ na strategię albo zamiary Banku,

nie będą podlegały informowaniu w trybie przewidzianym dla informowania o zmianach
prognozy lub szacunku przyszłych wyników.

