Informacja prasowa

Warszawa, 10 października 2018 r.

BOŚ – bank z ekologiczną misją - nagrodzony „Ekolaurem Polskiej Izby Ekologii 2018”.

Finał 17. edycji Konkursu „Ekolaur 2018” Polskiej Izby Ekologii okazał się szczęśliwy dla BOŚ, który doceniony
został za „Całokształt Działalności na Rzecz Ochrony Środowiska”. Statuetka jest potwierdzeniem, że
zaangażowanie BOŚ Banku w ten obszar jest skuteczne i przynosi środowisku wymierne korzyści.
Bank Ochrony Środowiska to jedyny na polskim rynku bank wyspecjalizowany w finansowaniu
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, a ekologiczna misja jest wpisana w jego statut. „Sama nazwa
nie wystarczy, jeśli nie idą za nią konkretne, efektywne działania. Właśnie otrzymaliśmy dowód, że bardzo
dobrze realizujemy naszą proekologiczną misję. Nagroda za całokształt działań na rzecz ochrony
środowiska jest dla nas ogromną inspiracją i motywacją do dalszej pracy. Dziękujemy przede wszystkim
NFOŚiGW oraz naszym klientom i inwestorom, którzy nam zaufali i tak samo jak my chcą działać w
symbiozie ze środowiskiem naturalnym wybierając nasz Bank na partnera do realizacji swoich celów” –
powiedział Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu BOŚ.
O tym, z jakim skutkiem ekologia znajduje urzeczywistnienie w biznesie najlepiej świadczą m.in. inwestycje
zrealizowane przy współfinansowaniu BOŚ. Kwota umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
2018 roku na finansowanie działań proekologicznych wyniosła 581,1 mln zł (z czego umowy na kwotę
298,1 mln zł zawarto w II kwartale br.) i była o 82,6% wyższa niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego. Od początku swojego funkcjonowania Bank sfinansował inwestycje proekologiczne o
łącznej wartości 50 mld złotych, z czego ponad 60% stanowią inwestycje z dziedziny ochrony atmosfery.
Na sukces BOŚ pracuje zespół 1260 osób, których łączą podobne eko-wartości. Klienci mogą liczyć m.in.
na wsparcie inżynierów ekologów, którzy służą im swoim wsparciem przez cały okres współpracy z
bankiem. Współpraca BOŚ z Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, umożliwia natomiast dostosowywanie oferty do indywidulanych potrzeb klientów na
preferencyjnych warunkach.
Ogólnopolski konkurs Ekolaur, organizowany jest przez Polską Izbę Ekologii od 2002 roku i promuje
„najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace, podejmowane na rzecz ochrony środowiska” przez
przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe i samorządy.

O firmie:
Bank Ochrony Środowiska S.A. to bank z największymi kompetencjami na polskim rynku w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska. Od 1991 r. bank jest ważnym podmiotem systemu finansowania działalności w obszarze ochrony środowiska. Wartość wszystkich
kredytów proekologicznych, których bank udzielił od początku swojego istnienia do końca 2017 roku wynosi 19,6 mld zł.
Grupę Kapitałową BOŚ S.A. tworzą Bank Ochrony Środowiska S.A., pełniący rolę dominującą nad jednostkami bezpośrednio zależnymi: Domem
Maklerskim BOŚ S.A., BOŚ Eko Profit S.A., BOŚ Capital sp. z o.o. Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie. BOŚ wchodzi w skład prestiżowego RESPECT Index, który skupia najsilniej zaangażowane społecznie firmy na GPW.
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