Informacja dla Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.
Uzasadnienia do projektów uchwał
do pkt 12 porządku obrad
Projektowana zmiana Statutu Banku ma na celu usunięcie z przedmiotu działalności Banku
czynności wydawania instrumentu pieniądza elektronicznego. Przepisy regulujące tego rodzaju
usługę zostały uchylone wraz z uchyleniem ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych
instrumentach płatniczych (Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385). Obecnie tego typu czynność jest
zdefiniowana w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011r. Nr 199 poz.
1175) i określona jako wydawanie pieniądza elektronicznego.
Niemniej jednak, banki w Polsce, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, w
praktyce nie mają możliwości świadczenia tego rodzaju usług. Obecnie Bank nie świadczy usług
polegających na wydawaniu pieniądza elektronicznego (kart przedpłaconych), dlatego koniecznym
jest dostosowanie zapisów Statutu Banku do stanu faktycznego.
Projektowane zmiany Statutu Banku dotyczące przyporządkowania jednostki ds. zapewnienia
zgodności mają na celu dostosowanie jego zapisów do treści Rekomendacji H Komisji Nadzoru
Finansowego (wdrażają punkt 12.2 Rekomendacji H).

do pkt 13 porządku obrad
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. są przekonane, że siła i wiarygodność
międzynarodowej nazwy Santander będzie skutecznie wspierać realizację strategii tworzenia
najlepszego banku dla klientów, zgodnie z koncepcją „Bank jaki chcesz”. Dzięki przyjęciu nazwy
jednej z najsilniejszych, najbardziej rozpoznawalnych marek bankowych w Europie i na świecie, klienci
dotychczasowego Banku Zachodniego WBK S.A. w Polsce odczują przynależność do dużej
międzynarodowej grupy finansowej. Santander Bank Polska S.A., łącząc globalne know-how z lokalną
siłą, doświadczeniem i kompetencjami będzie dostarczać unikalne produkty, innowacyjne rozwiązania
i doskonałą jakość obsługi. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia silnej pozycji biznesowej jest
pomaganie klientom w codziennych sukcesach, dbanie o ich lojalność i relacje z nimi, przy wsparciu
silnej, globalnej marki bankowej z lokalnym charakterem.
Zmiana nazwy Banku Zachodniego WBK S.A. wpisuje się także w globalny projekt unowocześnienia
marki tak, aby lepiej odzwierciedlał on transformację cyfrową, która jest jednym z filarów działalności
organizacji we wszystkich krajach Grupy. Nowy wizerunek Santander jest nowoczesny a jednocześnie
podkreśla stabilność i kontynuację 160-letniej historii tej instytucji.
Bank Zachodni WBK od 2013 roku konsekwentnie zaznajamiał klientów z marką Santander. Dzięki
skutecznie prowadzonym kampaniom rozpoznawalność nazwy Santander jest na wysokim poziomie.
Doskonale rozumiejąc i dopasowując się do potrzeb dzisiejszych klientów oraz dynamicznie
zmieniającego się świata, a także zapewniając doskonałe doświadczenie i satysfakcję, Santander
Bank Polska S.A. będzie jednym z najnowocześniejszych i innowacyjnych banków w Polsce.
Wykorzystując ten potencjał biznesowy i łącząc go ze skutecznym zarządzaniem stroną kosztową,
Bank jest w stanie konsekwentnie dostarczać akcjonariuszom oczekiwane wyniki i satysfakcjonujący
zwrot z kapitału.
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. postrzega zmianę nazwy jako okazję do
wzmocnienia silnej pozycji konkurencyjnej w cyfrowym świecie, zdominowanym przez duże marki
globalne. Ma też głębokie przekonanie, że nazwa Santander odzwierciedla nowoczesną kulturę
organizacyjną, relacyjność oraz wysokie zaawansowanie technologiczne, co ma kluczowe znaczenie
dla przyciągania nowych talentów i najlepszych na rynku pracowników, którzy długoterminowo
decydują o pozycji konkurencyjnej Banku.
Zmiana siedziby Banku nie ma konsekwencji dla organizacji pracy Banku ani dla jego klientów.
Propozycja Zarządu w tej sprawie wynika z konieczności dostosowania zapisów Statutu Banku do
aktualnych potrzeb biznesowych. Warszawa jako stolica Polski, pełni również rolę centrum
finansowego oraz ekonomicznego kraju. Zarówno organy nadzorcze, największe spółki i kontrahenci
Banku posiadają swoje centrale w Warszawie.

do pkt 15 porządku obrad

Zmiana Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Zachodniego WBK S.A. jest podyktowana
koniecznością dostosowania jego zapisów do zmian Statutu Banku, projektowanych w ramach punktu
13 porządku obrad.

