
UCHWAŁA nr   /2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

z dnia  26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego SA  w związku z połączeniem PKO 
Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA 
 
 

 
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem 

PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA oraz Nordea Bank Polska SA 

wprowadza się do statutu PKO Banku Polskiego SA następujące zmiany opisane w 

uchwale nr [●] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w przedmiocie 

połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA: 

 

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie 

leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i 

obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”; 

2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie 

zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących 

działalności maklerskiej: 

a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, 

b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, 

c) doradztwo inwestycyjne,”; 

 

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe 

punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu: 



„16)  świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie 

elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych 

wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,  

17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz 

wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną 

przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością 

maklerską.”. 

 

§ 2. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku 

Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu 

przewidziane w niniejszej uchwale nastąpią wraz z połączeniem PKO Banku Polskiego SA 

z Nordea Bank Polska SA na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

nr [●] w przedmiocie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA. 

Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń 

związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie 

i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA. 

 
Uzasadnienie  

 
do projektu uchwały w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego SA w związku z 
połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA 
 

Zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu spółki akcyjnej 

wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru przedsiębiorców. W 

związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA oraz Nordea Bank Polska SA zachodzi 

konieczność dokonania zmian statutu PKO Banku Polskiego SA (jako spółki 

przejmującej), mających na celu rozszerzenie przedmiotu działalności PKO Banku 

Polskiego SA o działalność wykonywaną przez Nordea Bank Polska SA, która nie jest 

ujęta w przedmiocie działalności PKO Banku Polskiego SA, w celu zapewnienia 

połączonemu bankowi możliwości kontynuowania w pełnym zakresie działalności 

prowadzonej przez Nordea Bank Polska SA do dnia Połączenia. 



W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej 

uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. 

 


	Uzasadnienie

