Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ING Bank Śląski S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 31 marca 2015 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 5 150 000

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 40724, NIP 526-22-60-035,
kapitał zakładowy: 32 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Sposób głosowania

Uchwała
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie
finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014
r. zawierające:
1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
wykazujący zysk netto w wysokości 1.067,9 milionów złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31
grudnia 2014 r.,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które
po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 96.742,4
milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do
dnia 31 grudnia 2014 r.,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia
31 grudnia 2014 r.,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Za

Uchwała
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad
ładu korporacyjnego.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie
Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r.
Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu Banku, Walne Zgromadzenie
aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu
korporacyjnego w 2014 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale
Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust. 5 pkt 4)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania
Zarządu z działalności Banku w 2014 r.

Za

Uchwała
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za
okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz
art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie
ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31
grudnia 2014 r. zawierające:
1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia
31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej w wysokości 1.040,7 milionów złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia
2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia
2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje
wartość 99.860,7 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia
2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Za
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Uchwała
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r.
Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r.

Za

Uchwały
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.:
- Małgorzata Kołakowska,
- Mirosław Boda,
- Michał Bolesławski,
- Joanna Erdma,
- Ignacio Julio Vilar,
- Justyna Kesler,
- Oskar Swan
otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 r.

Za

Uchwały
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.:
- Anna Fornalczyk,
- Wojciechowi Popiołkowi,
- Antoniemu Reczek,
- Brunonowi Bartkiewiczowi,
- Aleksandrowi Golas,
- Roland Boekhout,
- Nikolaas Jue,
- Ad Kas,
- Mirosławowi Kośmidrowi,
- Aleksandrowi Kuteli
otrzymują absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 r.

Za

Uchwała
w sprawie podziału zysku za 2014 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku ING
Banku Śląskiego S.A. za 2014 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:
(w PLN)
1. zysk brutto 1.335.943.802,77
2. obciążenia podatkowe 268.062.153,15
3. zysk netto 1.067.881.649,62
a) kapitał rezerwowy 497.481.649,62
b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00
c) dywidenda 520.400.000,00

Za

Uchwała
w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r.
W związku z uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego
S.A. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie podziału zysku za 2014 r. Walne Zgromadzenie
ING Banku Śląskiego S.A., na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000
r. Kodeks spółek handlowych, uchwala, co następuje:

Za
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§1
1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2014 r. w łącznej wysokości
520.400.000,00 zł, tj. w kwocie 4,00 zł brutto na jedną akcję, na następujących
zasadach:
1) dzień 20 kwietnia 2015 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy),
2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 5 maja 2015 r. (termin wypłaty dywidendy),
3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w Procedurze wypłaty
dywidendy przyjętej Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z
dnia 8 kwietnia 2010 r.
2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji.
§2
Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.
Uchwała
w sprawie Oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. Zasad ładu
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
Na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING
Banku Śląskiego S.A., po zapoznaniu się z treścią złożonego przez Zarząd Banku
Oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla
instytucji nadzorowanych, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego na
posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych dalej Zasadami oraz opinią i stanowiskiem
Rady Nadzorczej postanawia:
1. zaakceptować Oświadczenie o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. Zasad ładu
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, złożone przez Zarząd Banku w dniu 30
grudnia 2014 r.,
2. w zakresie dozwolonym stosownymi przepisami prawa, przy szczególnym
uwzględnieniu wymogów prawnych i nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również
przez własne interesy lub interesy pozostałych interesariuszy, zadeklarować gotowość
stosowania Zasad w części odnoszącej się do akcjonariuszy oraz do relacji Banku jako
instytucji nadzorowanej z jego akcjonariuszami, w szczególności postanowień zawartych
w Rozdziale 2 Zasad, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia sytuacji, w których
Zasady wymagają od akcjonariuszy określonego zachowania, akcjonariusze będą
podejmować decyzje przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków ustawowych oraz
wszystkich istotnych faktów oraz okoliczności, dotyczących Banku, swoich własnych
interesów oraz interesów pozostałych interesariuszy.
Niniejsza deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie
może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby
trzecie.
Składając powyższą deklarację, Akcjonariusze oczekują, że Bank będzie stosować się do
obowiązujących go wymogów finansowych, płynnościowych, kapitałowych oraz
sprawozdawczości, w zakresie wynikającym z przepisów prawa dotyczących Banku oraz
stosownych regulacji, które mają zastosowanie wobec Banku jako podmiotu działającego
w ramach grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest zagraniczna
instytucja finansowa.

Za

Uchwała
w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego S.A.
§1
Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany Statutu
Banku:
1. W § 19 ust. 3, po wyrazach "W skład Rady powinni wchodzić" zastępuje się wyraz
"również" wyrazami "przynajmniej dwaj", wskutek czego § 19 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:
"3. W skład Rady powinni wchodzić przynajmniej dwaj członkowie wolni od jakichkolwiek
powiązań z Bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, rozumianych jako

Za
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powiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do
podejmowania bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni)."
2. § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Kryteria niezależności Członków Niezależnych wynikają z przyjętych przez Bank
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i są szczegółowo określone w Regulaminie
Rady Nadzorczej."
3. W § 25 ust. 1:
a. w zdaniu wprowadzającym po wyrazach "wynikających z przepisów prawa" dodaje się
przecinek i wyrazy "uchwał i rekomendacji organu nadzoru finansowego", wskutek czego
zdanie wprowadzające w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich
dziedzinach. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków
wynikających z przepisów prawa, uchwał i rekomendacji organu nadzoru finansowego
oraz przewidzianych w innych postanowieniach Statutu należy:",
b. w punkcie 4):
- przecinek po wyrazach "praw z akcji" zastępuje się słowem "lub",
- kwotę "5.000.000 EUR" zastępuje się kwotą "25.000.000 EUR",
- po słowach "aktywów stanowiących co najmniej" zastępuje się wartość "20%"
wartością "50%",
- po wyrazach "zgoda Rady" skreśla się wyrazy "- z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 - "
wskutek czego, §25 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
"4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji lub udziałów
innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo równowartość w
złotych polskich kwoty 25.000.000 EUR lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co
najmniej 50% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Rady nie jest
wymagana w przypadku zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności,
realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej," ,
c. w punkcie 8), po wyrazach "na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady"
dodaje się wyrazy "oraz wyrażania opinii w sprawie rozwiązania umowy z tym
podmiotem", wskutek czego §25 ust. 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie:
"8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady oraz wyrażanie opinii w
sprawie rozwiązania umowy z tym podmiotem,",
d. punkt 10) otrzymuje brzmienie:
"10) wyrażanie zgody na 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, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4) i 11),",
e. w punkcie 11) kwotę "5.000.000 EUR" zastępuje się kwotą "25.000.000 EUR", a po
wyrazach "z zastrzeżeniem postanowień" zastępuje się odesłanie do "ust. 2" odesłaniem
do "pkt 10", wskutek czego §25 ust. 1 pkt 11) otrzymuje brzmienie:
"11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Bank środka trwałego,
którego wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 25.000.000 EUR;
zgoda Rady – z zastrzeżeniem postanowień pkt 10 – nie jest wymagana w przypadku,
gdy nabycie środka trwałego następuje w drodze przejęcia takiego środka przez Bank
jako wierzyciela wskutek windykacji należności Banku,",
f. punkt 12 otrzymuje brzmienie:
"12) przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i ocen
określonych w przepisach, rekomendacjach organu nadzoru oraz w innych regulacjach
przyjętych przez Bank,",
g. skreśla się zdanie ostatnie, rozpoczynające się od wyrazów: "Użyte w statucie
pojęcia...".
4. § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wydawanie opinii dotyczących
zawarcia umów z podmiotami powiązanymi z Bankiem, w rozumieniu przepisów
dotyczących obowiązków informacyjnych spółek publicznych, których przedmiotem jest
zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, o wartości przekraczającej 5%
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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."
5. W § 25 ust. 3 po wyrazach "Rada Nadzorcza może wykonać uprawnienie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 10)" skreśla się wyrazy "oraz ust. 2", a po wyrazach "przesłanki
określone" zastępuje się wyrazy "w tych ustępach" wyrazami "w tym ustępie" wskutek
czego § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Rada Nadzorcza może wykonać uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10)
również poprzez wyrażenie zgody na zawieranie z określonymi podmiotami czynności
prawnych, spełniających przesłanki określone w tym ustępie, bez odrębnej zgody Rady
na poszczególne transakcje. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest do
przedkładania Radzie informacji o zawartych transakcjach w ramach powyższej zgody na
najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej."
6. § 36 otrzymuje brzmienie:
"§ 36.
1. Fundusze własne Banku stanowią sumę jego kapitału Tier I i kapitału Tier II.
2. Fundusze własne Banku tworzone są na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach prawa."
7. Skreśla się Rozdział XI. Postanowienie końcowe.
§2
Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 ust. 1- 6 wymaga zezwolenia Komisji
Nadzoru Finansowego.
Uchwała
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie Art. 392 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz
§ 18 pkt. 2 Statutu Banku Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala, co
następuje:
Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej, począwszy od stycznia 2015 r., będą
otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej
wysokości:
1) Przewodniczący - 22.600 zł miesięcznie,
2) Przewodniczący Komitetu Audytu - 16.300 zł miesięcznie,
3) Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących
pozostałych Komitetów Rady - 14.100 zł miesięcznie,
4) Członek - 11.300 zł miesięcznie.

Za

Uchwała
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19
ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana
Diederika van Wassenaera (Diederik van Wassenaer) na Członka Rady Nadzorczej ING
Banku Śląskiego S.A.

Za
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