Zarząd Banku / Bank Management Board
Załącznik do uchwały Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z 8 marca 2022 roku
Enclosure with ING Bank Śląski S.A. Management Board Resolution of 8 March 2022

WNIOSEK ZARZĄDU
DOTYCZĄCY PODZIAŁU ZYSKU ZA 2021 ROK
ORAZ NIEPODZIELONEGO ZYSKU Z LAT
UBIEGŁYCH

MANAGEMENT BOARD MOTION
ON DISTRIBUTION OF 2021 PROFIT AND PASTYEAR UNDIVIDED PROFIT

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. proponuje The Management Board of ING Bank Śląski S.A.
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
hereby propose to the Ordinary General Meeting:
1. dokonanie podziału zysku netto ING Banku 1. distribution of the 2021 net profit of ING Bank
Śląskiego S.A. za 2021 rok i niepodzielonego
Śląski S.A. and past-year undivided profit, as
zysku z lat ubiegłych, zgodnie z poniższym:
follows:
1) zysk netto za 2021 rok w kwocie
1) 2021 net profit in the amount of PLN
2 308 324 059,29 złotych przeznacza się
2,308,324,059.29 shall be allocated for:
na:
a) wypłatę dywidendy: 689 530 000,00
a) dividend payout: PLN 689,530,000.00,
złotych,
b) kapitał rezerwowy, który Zarząd
b) reserve capital, which as proposed by
proponuje utworzyć z przeznaczeniem
the Management Board, is to be
na realizację Programu Motywacyjnego
established for the implementation of
dla Identified Staff Banku, w tym
the Incentive Scheme for Identified
w szczególności zapłatę ceny nabycia
Staff of the Bank, including in particular
akcji własnych i pokrycia kosztów ich
the payment of the purchase price for
nabycia: 200 000 000,00 złotych,
own shares and covering the costs of
their purchase: PLN 200,000,000.00,
c) ogólny
kapitał
rezerwowy:
c) general
reserve
capital:
PLN 1,418,794,059.29,
1 418 794 059,29 złotych,
2) past-year undivided profit in the amount
2) niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie
of PLN 506,709,309.03 shall be allocated
506 709 309,03 złotych przeznacza się na:
to:
a) reserve capital, which as proposed by
a) kapitał rezerwowy, który Zarząd
the Management Board, is to be
proponuje utworzyć z przeznaczeniem
established for dividend payout,
na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek
interim
dividend
included:
na poczet przewidywanej dywidendy:
PLN
494,380,000.00,
494 380 000,00 złotych,
b) general
reserve
capital:
b) ogólny
kapitał
rezerwowy:
PLN 12,329,309.03.
12 329 309,03 złotych.
payout
for
2021
totalling
2. wypłatę dywidendy za 2021 rok w łącznej 2. dividend
PLN 689,530,000.00; that is PLN 5.30 per share
wysokości 689 530 000,00 zł, tj. w kwocie
in gross terms, on the following terms and
5,30 zł brutto na jedną akcję, na następujących
conditions:
zasadach:
1) the date, as per which the list of
1) dniem, według którego ustala się listę
shareholders of record who are entitled to
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy
the dividend payment (record date) is
(dzień dywidendy), będzie 15 kwietnia 2022
determined, is 15 April 2022,
roku,
2)
the dividend shall be paid out on 4 May
2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 maja
2022 (payment date).
2022 roku (termin wypłaty dywidendy).
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