Informacja prasowa

Warszawa, 04 stycznia 2019 r.

Bank Ochrony Środowiska współfinansuje budowę Mennicy Legacy Tower w Warszawie.
BOŚ jest jednym z trzech banków - obok mBank S.A. i Santander Bank Polska S.A.- które udzieliły firmie
Golub GetHouse i Mennicy Polskiej S.A. kredytu na realizację kolejnych etapów budowy inwestycji biurowej
Mennica Legacy Tower w Warszawie. Kwota kredytu wynosi ponad 130 mln EUR. Udział BOŚ to 43 750 000
EUR kredytu budowlanego i inwestycyjnego oraz 12 000 000 PLN kredytu obrotowego na VAT
Mennica Legacy Tower finansowana przez konsorcjum trzech banków, w tym BOŚ, powstaje przy
skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej na warszawskiej Woli. Jest to 140-metrowa wieża, która wraz z
sąsiadującym z nią Budynkiem Zachodnim, będzie miała łączną powierzchnię biurową o wielkości 65 630
m kw. Wśród najemców przestrzeni biurowych znajdują się m.in. kancelarie prawne, przestrzeń
coworkingowa oraz handlowo-usługowa. Inwestycja powstaje zgodnie z wymogami międzynarodowego
certyfikatu ekologicznego BREEAM na poziomie „Outstanding”. Zakończenie całej inwestycji planowane
jest na jesień 2019 roku. Realizatorami są Golub GetHouse i Mennica Polska S.A. W 2016 r. (rok początku
budowy), projekt Mennica Legacy Tower zwyciężył w kategorii na najlepszy ekologiczny projekt w
konkursie Green Building Awards, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa
Ekologicznego.
Bank Ochrony Środowiska to polski EKO Bank – dla ludzi, biznesu i środowiska. W trzech kwartałach 2018
roku BOŚ udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 1,7 mld zł. Kwota umów na finansowanie działań
proekologicznych w trzecim kwartale ub. r. wyniosła 719,8 mln zł i była o 25,0% wyższa niż w analogicznym
okresie roku 2017. W 2018 roku, w zdecydowanej większości, kredyty proekologiczne skierowane były do
klientów korporacyjnych. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na
łączną kwotę około 20 mld zł.
BOŚ należy do elitarnej grupy spółek, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie w ramach RESPECT Index - pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksu
spółek odpowiedzialnych społecznie. Przynależność jest potwierdzeniem najwyższych standardów
społecznej odpowiedzialności stosowanych na co dzień w działaniach Banku.
Pod koniec 2018 r. Bank Ochrony Środowiska otrzymał wyróżnienie od J.P. Morgan Chase Bank, N.A. za
bezbłędne realizowanie płatności w walucie USD, na poziomie 99,98 %. Jest to jeden z najlepszych
wyników spośród wszystkich banków współpracujących z tym amerykańskim bankiem.
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