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W dniach 14-16 maja 2018 r. w Katowicach odbędzie się jubileuszowa X edycja
największej imprezy gospodarczej Europy Centralnej - Europejskiego Kongresu
Gospodarczego.
Tematyka kongresu dotyczy całości kluczowych problemów gospodarczych i społecznych
Europy. Przez dwa dni odbędzie się ponad 100 debat, sesji, spotkań i wydarzeń
towarzyszących. Wśród licznych gości tegorocznego kongresu obecni będą komisarze Unii
Europejskiej i przedstawiciele polskiego rządu, a także przedstawiciele biznesu; od twórców
innowacyjnych start-upów po menedżerów globalnych korporacji.
Bank Ochrony Środowiska S.A. objął swoim partnerstwem jedną z debat EKG: Smog –
problem społeczny i gospodarczy, która odbędzie się 15 maja. W panelu poświęconym
smogowi współuczestniczyć będzie Prezes Zarządu BOŚ Bank S.A.-Bogusław Białowąs.
Wśród prelegentów będą także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów
ds. programu Czyste Powietrze, marszałkowie województw, prezydenci miast i inni.
Zaproszeni goście poruszą zagadnienia związane ze smogiem, źródłami jego powstawania i
skali. Podczas debaty spróbują podsumować pierwszy rok funkcjonowania uchwały
antysmogowej i jej wpływ na stan powietrza w polskich miastach.
16 maja, w debacie Odnawialne źródła energii – regulacje i rynek udział weźmie Wiceprezes
Zarządu BOŚ Bank S.A. prof. Konrad Raczkowski. Podczas spotkania prelegenci skupią się
na zagadnieniach regulacji w rozwoju OZE w krajach UE i przyszłości rynku zielonej energii w
Europie.

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz
ochrony środowiska. W ciągu ponad 26 lat działalności przeznaczył ok. 18,6 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji służących
ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ok. 50 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje
są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Więcej informacji:
Biuro Prasowe
+48 500 314 199
biuroprasowe@bosbank.pl

Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Energii, Europejskiego Banku
Inwestycyjnego Komisji Europejskiej, Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki
Wiatrowej, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz licznych przedsiębiorstw.
Obszary wszystkich debat podczas EKG związane są z perspektywami wzrostu i
konkurencyjności, rewolucją technologiczną oraz jej aktualnymi i przyszłymi skutkami, i
środowiskiem naturalnym.
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