
34,7%

Kredytów 
udzielonych na działania 

służące ochronie środowiska 
oraz wspierające 

zrównoważony rozwój 

736,9  mln zł

Wartość umów 
na finansowanie działań 

proekologicznych

46  mln zł

Zysk netto 
Grupy BOŚ 

1,9 %

Marża 
odsetkowa 

64,6 %

Wartość
wskażnika C/I

Sprawne 
procesy 

obsługi krajowych 
i zagranicznych 

programów w zakresie 
finansowania ochrony 

środowiska

Unikalne
na rynku kompetencje 

ekologiczne 

NFOŚiGW, 
Lasy Państwowe

Unikalna
na rynku synergia 

ze współpracy
z akcjonariuszami

Jesteśmy jedynym bankiem na polskim rynku wyspecjalizowanym 
w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. 

Przewagi konkurencyjne Banku

Zarząd z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym 

Kluczowe liczby - 2017 r.

unikalna na rynku specjalistyczna oferta 
proekologiczna i wsparcie przy sprzedaży 

produktów kredytowych finansujących 
inwestycje proekologiczne

Prezes Zarządu
Bogusław Białowąs

Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Garbarczyk

Wiceprezes Zarządu
Konrad Raczkowski

ZIELONA 
STRONA GIEŁDY



Kierunki rozwoju Akcjonariat

Wzrost rentowności w oparciu o utrzymanie wiodącej pozycji w ekologii, modernizację 
kanałów dystrybucji i wzrost przychodów we wszystkich liniach biznesowych

Rentowność Banku powyżej 
średniej rynkowej

Bank jako sprawny kanał 
transmisji środków 
przeznaczonych na inwestycje  
w ochronę środowiska 
i zrównoważony rozwój w Polsce

ROE

Zysk ne�o

powyżej  7%

powyżej 
140 mln PLN

powyżej  7,3%

powyżej 
180 mln PLN

Ramowa Strategia 
na lata 2016-20

Założenia zwalidowanej
Strategii Banku w 2021 r.

C/I ok. 51% ok. 44%

Specjalizacja Banku w zakresie ekologii i efektywniejszym 
wykorzystaniu szansy, jaką jest rynek finansowania 
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. 

Wzrost rentowności i poprawa wyników w oparciu 
o obsługę klientów instytucjonalnych 
we współpracy z donatorami.

Oferta dla klientów indywidualnych 
skoncentrowana na produktach proekologicznych 
oraz pozyskiwaniu źródeł finansowania.

Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji.

KIERUNKI STRATEGICZNE

CELE BIZNESOWE 2021CELE STRATEGICZNE

Wsparcie sektora MŚP 
innowacyjnymi, 

zaawansowanymi 
produktami 
finansowymi

Współpraca w dystrybucji 
środków ekologicznych, 

w szczególności 
do mniejszych 

przedsiębiorstw 
i samorządów

Wsparcie merytoryczne 
kredytobiorców, 
w szczególności 

w zakresie kontaktów 
z producentami w zakresie 

ekologii

relacje.inwestorskie@bosbank.pl 
www.bosbank.pl/relacje-inwestorskie/

Kontakt dla Inwestorów: 
BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich 
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

Niniejszy materiał jest wyłącznie materiałem informacyjnym. Materiał nie stanowi prognozy finansowej ani szacunków wyników finansowych. 
Materiał może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, jednakże nie mogą one być odczytywane i odbierane jako zapewnienie lub oświadczenie 
co do oczekiwanych przyszłych wyników Banku. Przedstawione informacje nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej, finansowej, podatkowej 
ani porady jakiegokolwiek innego rodzaju. Zaleca się, aby każdy inwestor uzyskał poradę swoich doradców inwestycyjnych, prawnych, finansowych 
lub podatkowych w kwestiach inwestycyjnych, prawnych, finansowych lub podatkowych przed dokonaniem inwestycji w akcje Banku.

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

52,41% 9,54%
Fundusz Inwestycji 
Polskich Przedsiębiorstw 
Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych

6,80%
Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych

31,25%
Pozostałe akcje

Cele finansowe w latach 2018-2021


