Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW część II punkt 1.
podpunkt 7 na stronie internetowej spółka zamieszcza „pytania akcjonariuszy dotyczące
spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia
wraz z odpowiedziami na zadawane pytania”.
Na ZWZ BRE Banku SA w dniu 16.03.2009 r. padło szereg pytań, zadanych przez pana
Ryszarda Jacha. Przedmiotu obrad ZWZ, czyli działalności spółki w 2008 r. i oceny tej
działalności dotyczyły następujące pytania:
1. Czy zasadne jest mówienie w sprawozdaniu za 2008 r. o zysku na transakcji
połączenia spółek PTE Skarbiec – Emerytura i Aegon PTE oraz następnie sprzedaży
Aegon PTE, kiedy wiadomo, że w związku z PTE Emerytura Bank był narażony w
przeszłości na straty?
2. Czy obecny zarząd zamierza podjąć działania formalne przeciwko poprzedniemu
Zarządowi pod kierownictwem Wojciecha Kostrzewy w obliczu strat, na jakie w
związku z PTE Skarbiec Emerytura został narażony Bank?
3. W jakim stanie jest obecnie sytuacja spółki Garbary w związku z toczącymi się
postępowaniami sądowymi i czy w obliczu strat, jakie spółka poniosła w 2008 r. a
także w 2007 r. nie byłoby zasadne zawarcie ugody?
4. Czy w 2008 r. miały miejsce transakcje polegające na obejmowaniu przez BRE Bank
emisji obligacji innych spółek o wartości wielokrotnie przekraczającej ich kapitały i
potem – w obliczu niemożności obsługi tych obligacji – zamienianie ich na udziały w
tych spółkach, co w sumie niekorzystnie odbija się na sytuacji akcjonariuszy?
Odpowiedzi udzielone przez Prezesa Mariusza Grendowicza:
Ad.1.
Wycena transakcji związanych z wyjściem PTE Skarbiec Emerytura z Grupy BRE Banku
dokonywana była zgodnie z obowiązującymi zasadami księgowości, a sprawozdanie
finansowe za 2008 r. zostało zbadane i zatwierdzone przez zewnętrznego audytora, czyli
firmę PriceWaterhouseCoopers. Wycena transakcji nie została przezeń podważona, zatem nie
ma podstaw, by kwestionować wynik finansowy transakcji w 2008 r.
Ad.2.
Nie leży w kompetencjach obecnego zarządu ocena pracy poprzednich zarządów.
Absolutorium zarządom udzielały walne zgromadzenia i obecny zarząd nie będzie teraz
podważał decyzji akcjonariuszy z poprzednich lat.
Ad.3.
W sprawie spółki Garbary Prezes Mariusz Grendowicz stwierdził, że biorąc pod uwagę prawo
akcjonariuszy do równego dostępu do informacji, nie może udzielić bardziej szczegółowych
informacji, niż zawarte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy BRE Banku w 2008 r.

Sprawy sądowe są w toku, były kolejne orzeczenie sądowe. Bank, w oparciu o posiadaną
wiedzę o stanie sprawy, nie utworzył dodatkowych rezerw na ryzyko prawne.
Ad.4.
W 2008 r. nie było takich transakcji.

