Zarejestrowane zmiany Statutu, uchwalone uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 marca 2019 roku:
W § 8 ust. 3 pkt 11) dodaje się lit. i) w brzmieniu:
„i) pośrednictwo w zakresie usług świadczonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,”
Zarejestrowane zmiany Statutu, uchwalone uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 2 kwietnia 2020 roku:
1.

W § 8 ust. 3 punkt 3a) lit. e) zastępuje się wyrazy “subemisje inwestycyjne i usługowe” wyrazami
“gwarancję emisji”, w wyniku czego § 8 ust. 3 punkt 3a) lit. e) otrzymuje brzmienie:
“e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu
i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty
finansowe”

2.

§ 25 ust. 1 punkt 10) otrzymuje brzmienie:
“10) wyrażanie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4) i 11), zgody na:
a) zaciągnięcie przez Bank zobowiązania lub podjęcie czynności rozporządzającej, której
wartość jednorazowo lub łącznie w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów
powiązanych z tym podmiotem przekracza 10% funduszy własnych Banku,
b) zawarcie z podmiotem powiązanym Banku istotnej transakcji w rozumieniu ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie
publicznej”)
- z zastrzeżeniem, że zgoda Rady nie jest wymagana w przypadku transakcji zawieranych na
warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Banku, a w odniesieniu do transakcji
wskazanych w lit. b) – również w innych przypadkach wskazanych w Ustawie o ofercie
publicznej.”

3.

§ 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 10) i 11), do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wydawanie
opinii dotyczących zawarcia umów z podmiotami powiązanymi z Bankiem, w rozumieniu Ustawy
o ofercie publicznej, których przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie
aktywami, o wartości przekraczającej 5% funduszy własnych Banku oraz innych umów z takimi
podmiotami, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub prawną Banku; Rada
Nadzorcza może określić rodzaje umów, które wymagają zasięgnięcia jej opinii.”

4.

§ 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“1. W ramach struktury organizacyjnej Banku funkcjonują Piony, które ze względu na swoją
funkcję dzielą się na Piony Segmentów Klientowskich i Piony Wsparcia. Każdy Pion nadzorowany
jest przez jednego z Członków Zarządu. W skład Pionów wchodzą Departamenty, Centra oraz inne
jednostki lub formy organizacyjne.”

Zarejestrowane zmiany Statutu, uchwalone uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 2 kwietnia 2020 roku:
§ 11a otrzymuje brzmienie:
„§ 11a.
1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż
26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) złotych w terminie od 22 kwietnia 2020 roku do 21
kwietnia 2023 roku (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych
podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze
środków własnych Banku.
5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień osobistych
indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi.
6. Zarząd jest upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach
kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.”

