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OGŁOSZENIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Zarząd Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, 
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz 
§6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. na dzień 24 
kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki Getin 

Noble Bank S.A. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, 
zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego 
podziału zysku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz 
sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, zawierającego: ocenę 
sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 
działalności Getin Noble Bank S.A. w 2013 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z 
działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2013 roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 
2013. 

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Getin Noble Banku S.A. w sprawie podziału zysku 
Banku za rok 2013. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. 
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Getin Noble Bank S.A. 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. 
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank 

S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. 
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku.  
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17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  tekstu jednolitego Statutu Banku. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.  

19. Zamknięcie obrad. 

 
INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. mają tylko 
osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu). Dniem 
Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 8 kwietnia 2014 r.  

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po 
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 27 marca 
2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 9 kwietnia 2014 r., podmiotowi 
prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o 
prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa 
uczestnictwa danej osoby w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni do uczestnictwa w 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz ich pełnomocnicy powinni  posiadać przy sobie  
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na 
podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych 
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt 
papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż 
na dwanaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 11 kwietnia 2014 r.) przez 
podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą 
sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów 
wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie 
wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przyokopowa 33 (Centrum Konferencyjne w budynku 
Wola Center), 01-208 Warszawa, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, począwszy od 18 kwietnia 2014 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu 
listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie 
pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być 
wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takowe żądanie Akcjonariusz jest 
nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy 
uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
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OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I 
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone 
Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni 
przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż  03 kwietnia 2014 r. Żądanie 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu lub sprawy 
porządku obrad. 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą 
do powyższego żądania załączyć zaświadczenie /świadectwo depozytowe/, wystawione przez 
właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, 
wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia 
żądania. Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących 
osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych 
dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego 
żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. W przypadku udzielenia dalszego umocowania 
należy wykazać ciągłość umocowania. 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jaki 
i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub 

skan i konwersja do formatu PDF/. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, 
powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Przyokopowa 
33, 01-208 Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, 
na adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku formy 
elektronicznej na adres e-mail: walne.zgromadzenie@noblebank.pl.  

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do 
Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania 
w systemie poczty elektronicznej Spółki. Żądanie powyższe może być złożone w Spółce za pomocą 
prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego z zakładki Formularze 
na stronie internetowej Spółki http://gnb.pl/walne-zgromadzenie, przy czym w przypadku 
skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie 
PDF. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub 
Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.  

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 04 kwietnia 2014 r. ogłosi zmiany w 
porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku 
nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 



 

 
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.
 

 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia swoje 
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w 
formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie 
internetowej.  

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie /świadectwo depozytowe/, wystawione 
przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, 
wymaganej do powyższego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki.  

Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami 
prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów 
zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego zgłoszenia 
oryginałów lub kopii tychże dokumentów. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy 
wykazać ciągłość umocowania. 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak 
i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia 

lub skan i konwersja do formatu PDF/. Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, 
powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Przyokopowa 
33, 01-208 Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, 
na adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku formy 
elektronicznej na adres e-mail: walne.zgromadzenie@noblebank.pl. 

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do 
Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego 
zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Zgłoszenie powyższe może być złożone w 
Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego z 
zakładki Formularze na stronie internetowej Spółki http://gnb.pl/walne-zgromadzenie , przy czym w 
przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika 
w formacie PDF. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji 
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka 
niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej. 
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Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia 

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 

Prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, oraz sposób zawiadamiania o 
udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, wraz ze sposobami weryfikacji ważności 
pełnomocnictw  

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 
głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia 
Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści 
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści 
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować 
odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane 
na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych 
Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz 
nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub 
przez Pełnomocnika.  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 
głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za 
pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: walne.zgromadzenie@noblebank.pl. 
Spółka na swojej stronie internetowej w zakładce Formularze http://gnb.pl/walne-zgromadzenie  
udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez 
Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyżej. W przypadku Akcjonariusza 
instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia 
właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do 
pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tychże 
dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i 

konwersja do formatu PDF/. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 
musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.  

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub 
członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może 
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upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik 
ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość 
wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.  

 Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez: 

a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w 
przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,  

b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją 
zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu,  

c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób 
prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS, 

d. potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej 
pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim. 

Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i 
identyfikacji Akcjonariusza może zwrócić się do Akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci 
elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze 
sfotografowanym pełnomocnictwem.  

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia 
Spółka może podjąć inne działania, jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji 
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, 
zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym 

wydrukowane z postaci elektronicznej/ do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza 

Spółka w zakładce Formularze na swojej stronie internetowej http://gnb.pl/walne-zgromadzenie  
udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub 
udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, 
o którym  mowa w art. 402 (3)  § 1 pkt 5 i §3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek Handlowych.  

Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego 
pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może 
stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania 
formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz 
powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez 
Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje 
przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego 
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Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji 
Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia informuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu 
formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w 
głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi 
protokołów. 

W przypadku, gdy liczenie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za 
pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie 
prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. 

 

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu 
prawa głosu  

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie 
przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. 

 

MIEJSCE UMIESZCZENIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA 

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są 
dostępne na stronie internetowej  http://gnb.pl/walne-zgromadzenie   

Ogłoszenie Zarządu Getin Noble Bank S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
dostępne jest na stronie internetowej  http://gnb.pl/walne-zgromadzenie   

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie 
internetowej http://gnb.pl/walne-zgromadzenie  

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie 
internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.  
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***************************************************************************************************************** 

PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI 

Zmiany wprowadzone do Statutu Spółki związane są z dostosowaniem brzmienia statutu do 

prowadzonej działalności przez Getin Noble Bank S.A., wprowadzono również zmiany redakcyjno – 

porządkowe. Szczegółowa informacja o zmianach statutu wraz z uzasadnieiem znajduje się  w 

„Dokumentacji przedstawianej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu” dostępnej na stronie 

internetowej  http://gnb.pl/walne-zgromadzenie. 

 

1) w §4 ust. 3 skreśla się pkt 8) w brzmieniu: „8. prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych 

funduszy emerytalnych”, a numerację punktów następnych zmienia się odpowiednio,  
 

2) w §4 ust. 3 dodaje się pkt 20)  i 21) w brzmieniu: 
           „20. świadczyć usługi leasingu finansowego, 

21. prowadzić działalność w zakresie faktoringu i forfaitingu”.  
 

3) związku z zmianami wskazanymi w pkt. 1-2 niniejszego paragrafu nadaje się nowe brzmienie §4 
ust. 3:  
nadaje mu nowe brzmienie:  

„3. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 2, Bank może:  

1)     obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych,  

2)     zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,  

3)     dokonywać obrotu papierami wartościowymi,  

4)     dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku 

dłużnika,  

5)     nabywać i zbywać nieruchomości,  

6)     świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,  

7)     świadczyć usługi pośrednictwa:  

a.   ubezpieczeniowego,  

b. na rzecz banków, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw 

funduszy inwestycyjnych,  

8)     wykonywać funkcję depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,  

9)     prowadzić na zlecenie rejestry uczestników  funduszu inwestycyjnego oraz rejestry członków funduszu 

emerytalnego,  

10)   administrować funduszami na zlecenie,  

11)   nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,  

12)   pośredniczyć w obrocie wierzytelnościami,  

13)   usługowo prowadzić księgi rachunkowe na rzecz jednostek powiązanych z Bankiem w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości,  

14)   zarządzać powierzonymi środkami finansowymi,  

15)   pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów 

uczestnictwa funduszy zagranicznych 
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16)   wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów 

wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych 

do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, 

17)   wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego 

zlecenie, 

18)   nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub 

Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, 

19)   wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w 

zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną, 

20) świadczyć usługi leasingu finansowego, 

21) prowadzić działalność w zakresie faktoringu i forfaitingu.” 

 

4) w §7 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu: 
„4. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:  

a.transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  

b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się 

w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego 

Zgromadzenia,  

c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.  

5. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w 

Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i 

ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa 

komunikacji elektronicznej.  

6. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego 

Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji 

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. Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd 

zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

7. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci 

Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich 

zakończeniu.”; 

 
5) w §19 uchyla się ust. 1 w brzmieniu: „1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, chyba że ze Statutu 

lub Regulaminu Zarządu uchwalonego w trybie określonym w § 16 ust. 2, wynika co innego. Uchwały 

podejmowane są na posiedzeniach, przy czym dla ważności uchwały wymagane są podpisy przynajmniej połowy 

składu Zarządu.” 
 

i nadaje mu nowe brzmienie:  
„1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, chyba że ze Statutu lub Regulaminu Zarządu uchwalonego w 

trybie określonym w § 16 ust. 2, wynika co innego. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach.”; 
 

6) w §23 skreśla się ust. 3 w brzmieniu: „3. W ramach departamentu mogą funkcjonować komórki 

organizacyjne w postaci wydziałów i zespołów, a w przypadku departamentu odpowiadającego za działanie sieci 
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placówek – również w postaci placówek terenowych, natomiast biuro jest strukturą składającą się z realizujących 

określone zadania samodzielnych stanowisk pracy.” ,a numerację ustępów następnych zmienia się 
odpowiednio; 
 

7) w §23 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „2. W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębnione są jednostki 

operacyjne  realizujące zadania statutowe Banku w zakresie obsługi klientów, usług i produktów bankowych.”, a 
numerację ustępów następnych zmienia się odpowiednio; 

 
8) w §23 ust. 4 skreśla się wyrazy: „w drodze uchwały”;  

 
9) w §23 ust. 5 wyrazy: „określa Regulamin Organizacyjny przyjęty w drodze uchwały Zarządu.” zastępuje się 

wyrazami: „określają regulaminy organizacyjne wydawane przez Zarząd.” 
 

10) związku z zmianami wskazanymi w pkt. 6-8 niniejszego paragrafu nadaje się nowe brzmienie §23:  
„§23  

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą jednostki organizacyjne w postaci departamentów i biur 

nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z przyjętym podziałem ich kompetencji. 

2. W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębnione są jednostki operacyjne  realizujące zadania statutowe Banku 

w zakresie obsługi klientów, usług i produktów bankowych. 

3. W celu zwiększenia efektywności zarządzania, departamenty i biura wykonujące powiązane ze względu na 

przedmiot lub cel zadania, mogą być grupowane w piony, zarządzane bezpośrednio przez właściwego członka 

Zarządu lub przez dyrektora zarządzającego podległego właściwemu członkowi Zarządu. 

4. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd. 

5. Strukturę organizacyjną Banku oraz cele i podstawowe zadania jednostek organizacyjnych określają regulaminy 

organizacyjne wydawane przez Zarząd.”; 

 

11) w § 25 uchyla się ust. 5-9 w brzmieniu:  
„5. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy: 

1) kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności 

wykonywania przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego, 

2) kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Departament Audytu Wewnętrznego. 

6. W Banku funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób 

niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu 

zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. 

7. Szczegółowe zasady  funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku oraz organizację i zakres działania 

jednostki audytu wewnętrznego określa Zarząd Banku w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i najwyższe 

standardy wypracowane przez środowisko bankowe.  

8. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz 

uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań. 

9. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.” 

 
i nadaje się nowe brzmienie §25 w zakresie nowo powołanych ust. 5-6:  

„5. System kontroli wewnętrznej obejmuje:  

1) mechanizmy kontroli ryzyka,  

2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,  

3) audyt wewnętrzny,  
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którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu 

kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem 

związanym z działalnością Banku. 

6. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określane są przez Zarząd Banku i zatwierdzane 

przez Radę Nadzorczą.” 

 
12) uchyla się w §26 w brzmieniu: „§26. Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek 

zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk. 
 

i nadaje się nowe brzmienie:  

„§26 

1. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz 

uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań. 

2. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. 

3. Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu 

wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.” 

 
13) dodaje się w §34a w brzmieniu: 
„§34a 

1. Zarząd Banku jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 

koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli zatwierdzone sprawozdanie 

finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 

2. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Banku. 

 

14) w §39 uchyla się ust. 2 w brzmieniu: „2. W zakresie określonym w art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, 

dotyczące Banku dokumenty zamieszczane będą w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor B.” 
 
i nadaje się nowe brzmienie §39:  

„§ 39 

Obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga 

ponadto ogłoszenia w czasopiśmie ogólnopolskim, zamieszczane ono będzie w dzienniku  „Rzeczpospolita”.” 

 


