ING Bank Śląski S.A.

Proponowane zmiany Statutu ING Banku Śląskiego S.A.
Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy treść proponowanych zmian Statutu ING
Banku Śląskiego S.A.:
1. w § 8 ust. 3 pkt 3a) po wyrazach „Krajowym Funduszu Drogowym,” dodaje się nowy fragment
w brzmieniu ”obligacje, o których mowa w art. 67 ust. 3 i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca
2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw , a także obligacje, o których mowa w art.
34ga ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne,”, w wyniku czego § 8 ust. 3 pkt 3a) otrzymuje brzmienie:
„3a) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
c) doradztwie inwestycyjnym;
d) oferowaniu instrumentów finansowych;
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
z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)–d) mogą być papiery
wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne
niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których
mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym, obligacje, o których mowa w art. 67 ust. 3 i art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także
obligacje, o których mowa w art. 34ga ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z tym
że w zakresie czynności określonych w lit. b), jej przedmiotem mogą być również dopuszczone
do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe
inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu
lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne
zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom
wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,”
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 pkt 3a):
„3a)
wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
c) doradztwie inwestycyjnym;
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d) oferowaniu instrumentów finansowych;
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
z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)–d) mogą być papiery
wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne
niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których
mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym, z tym że w zakresie czynności określonych w lit. b), jej
przedmiotem mogą być również dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy
zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe
odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu lub instrumenty pochodne,
których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery
wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym
z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,”
2. W § 8 w ust. 3 w pkt 13) wyrazy ,,ksiąg akcyjnych” zastępuje się wyrazami „rejestrów
akcjonariuszy”, w wyniku czego § 8 ust. 3 pkt 13) otrzymuje brzmienie:
„13) prowadzenie rejestrów akcjonariuszy”
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 pkt 13):
„13) prowadzenie ksiąg akcyjnych”
3. § 14a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Bank zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w sieci
Internet. Ponadto Bank może zorganizować Walne Zgromadzenia w sposób umożliwiający
udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
obejmującej w szczególności:
1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących
w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego
Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
2) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku Walnego
Zgromadzenia.”
Dotychczasowe brzmienie § 14a ust. 3:
„3. Bank może zorganizować Walne Zgromadzenia w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej
w szczególności:
1) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom
wypowiadanie się w toku Walnego Zgromadzenia,
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3)

wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku Walnego
Zgromadzenia.
Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego
Zgromadzenia w sieci Internet.”
4. W § 14a ust. 4 do dotychczasowej treści dodaje się zdanie w brzmieniu: „Szczegółowe zasady
udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej
określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu,”
Dotychczasowe brzmienie § 14a ust. 4:
„4. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas
Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, w tym zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia
może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie,
sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
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