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KNF zaakceptowała aktualizację
Programu Postępowania Naprawczego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała aktualizację Programu Postępowania
Naprawczego Banku Ochrony Środowiska. Realizacja PPN została wydłużona do 2021 r.
Nadrzędnym celem PPN jest osiągnięcie stabilnego poziomu generowanych zysków, przy
równoczesnym utrzymaniu adekwatnych miar ryzyka.
Bank w pierwszym kwartale bieżącego roku prowadził intensywne prace nad modyfikacją
założeń Programu Postępowania Naprawczego. Naszym celem było wypracowanie formuły
realizacji naprawy Banku, umożliwiającej osiągnięcie trwałej poprawy rentowności i umocnienia
pozycji rynkowej BOŚ, przy jednoczesnej restrukturyzacji operacyjnej – mówi Bogusław
Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.
Kluczowe elementy naprawy Banku wiążą się ze zmianą struktury bilansu, która da
sposobność generowania wyższych zwrotów na aktywach, a także z modyfikacją modelu
biznesowego. Program jest realizowany poprzez szereg opcji naprawy, w szczególności w
zakresie działalności operacyjnej, rentowności składników bilansu, efektywności kosztowej,
poprawy współczynników adekwatności kapitałowej, zmniejszenia niedopasowania
walutowego, dywersyfikacji źródeł finansowania i terminów wymagalności oraz poprawie
jakości aktywów.

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.
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W lutym 2018 r. Bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego aktualizację przyjętego przez
KNF w grudniu 2016 r. PPN, określając następujące przyczyny aktualizacji:
1.

Zmiana ścieżki projekcji finansowej, w związku z zaistnieniem m.in. niekorzystnych dla
Banku zmian legislacyjnych i konieczności utworzenia wyższych, niż pierwotnie
zakładano, odpisów z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych, na portfel kredytów
finansujących farmy wiatrowe oraz spółkę zależną zaangażowaną w finansowanie tych
projektów. Zdarzenia te spowodowały przekroczenie dwóch warunków brzegowych
zaakceptowanego PPN, tj. wyniku finansowego netto oraz wyniku z odpisów
aktualizujących.

2.

Modyfikacja założeń modelu biznesowego Banku, w związku z aktualizacją w 2018 r.
Ramowej Strategii Rozwoju, przyjętej w kwietniu 2016 r.
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