Aris Bogdaneris
……………………………………
(imię i nazwisko/full name)

Amsterdam, 23 March 2022
……………………………
(miejscowość data/ place, date)

Oświadczenie

Representation

Do: Walnego Zgromadzenia ING Banku
Śląskiego S.A. zwołanego na 7 kwietnia 2022
roku.

To: General Meeting of ING Bank Śląski S.A.
convened for 7 April 2022.

Ja, niżej podpisany, oświadczam niniejszym,
że wyrażam zgodę na kandydowanie do
Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

I, the undersigned, hereby declare that I agree
to be a candidate for a Member of the
Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.

……………………………………

(podpis osoby składającej oświadczenie/
signature of the person submitting the representation)

Aris Bogdaneris
……………………………………

Amsterdam, 23 March 2022
……………………………

(imię i nazwisko/full name)

(miejscowość data/ place, date)

Oświadczenie kandydata na Członka Rady
Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Representation of a candidate for the
Member of the ING Bank Śląski S.A.
Supervisory Board

Niniejszym oświadczam, iż w związku
z zatrudnieniem w ING Bank N.V. nie spełniam
kryteriów Niezależnego Członka Rady
określonych w § 19 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust.
4 Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku
Śląskiego S.A., w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym, a także Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

I hereby represent that due to being employed
by ING Bank N. V. I do not fulfil the criteria to
be met by Independent Members of the
Supervisory Board, as set out in Section 19.3 of
the Charter and Section 3.4 of the ING Bank
Śląski S.A. Supervisory Board Bylaw, on the
basis of the regulations of the Statutory
Auditors, Auditing Firms and Public Oversight
Act of 11 May 2017 and the Code of Best
Practice for WSE Listed Companies.

Jednocześnie oświadczam, że:
− posiadam
wiedzę
i
umiejętności
w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych
− posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Bank

At the same time, I represent that:
− I have knowledge of and competence
in accounting or financial auditing
−

I have knowledge of and competence in
the sector in which the Bank operates

* niewłaściwe skreślić/ delete as appropriate

……………………………………

(podpis osoby składającej oświadczenie/
signature of the person submitting the representation)

