Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Banku
(w tym firmy) oraz zmiana adresu strony internetowej emitenta

raport bieżący nr 6/2019
data sporządzenia: 29 marca 2019 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że powziął wiedzę o zarejestrowaniu
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego z dniem 29 marca 2019 r. zmian statutu Banku, przyjętych uchwałą nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 11 grudnia 2018 r.
W konsekwencji z dniem 29 marca 2019 r. zmianie ulega firma Banku z „Bank BGŻ BNP
Paribas Spółka Akcyjna” na „BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna”.
Ponadto
Bank
informuje,
że
zmianie
ulega
z www.bgzbnpparibas.pl na www.bnpparibas.pl.

adres

jego

strony

internetowej

Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity statutu Banku, uwzględniający
zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 29 marca 2019 r.
Informacja o zmianie statutu Banku:
1. Skreśla się § 1 w brzmieniu:
„Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem”, jest bankiem powstałym
z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku
Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 369) i działa
na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bank działa pod firmą „BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna”. Bank może używać
skrótu firmy w brzmieniu „BNP Paribas Bank Polska S.A.”.”
3. § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie procesów decyzyjnych
przyczyniające się do zapewnienia:
1) skuteczności i efektywności działania Banku,
2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami
rynkowymi.”

4. § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Banku wyodrębniono:
1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów
kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje
stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań
przypisanych tej funkcji,
2) niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę,
kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa,
regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym
zakresie,
3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób
niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem
i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.”

Podstawa prawna
§5 pkt 1 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)
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