Temat:
Zwiększenie funduszu statutowego BGK
Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR
Treść raportu:
Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej „BGK”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2020 r.
Minister Finansów przekazał nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego zerokuponowe
obligacje skarbowe serii OB0722 o łącznej wartości nominalnej 5 mld zł w celu zwiększenia
funduszu statutowego BGK.
Po podwyższeniu fundusz statutowy BGK wynosi 21,6 mld zł.
Zwiększenie funduszu statutowego ma na celu wsparcie realizacji programów rządowych
wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej przygotowanej przez Radę Ministrów jak również
kontynuacji misji BGK jako banku rozwoju wspierającego gospodarkę.
Powyższe dokapitalizowanie BGK pozwoli przede wszystkim prowadzić działalność zwiększającą
płynność przedsiębiorstw w sytuacji zakłócenia ich funkcjonowania wywołanego wybuchem
epidemii COVID-19.
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Translation
Increase of the statutory fund of the BGK
Legal basis
Art. 17. 1 MAR
The Management Board of Bank Gospodarstwa Krajowego (hereinafter "BGK") informs that on
April 24, 2020, the Minister of Finance transferred to Bank Gospodarstwa Krajowego free coupon
OB0722 series treasury bonds with a total nominal value of PLN 5 billion in order to raise the BGK
statutory fund.
After the raise of capital, the BGK statutory fund amounts to PLN 21.6 billion.
The increase in the statutory fund is aimed at supporting the implementation of government
programs resulting from the so-called the anti-crisis shield prepared by the Council of Ministers
as well as the continuation of BGK's mission as a development bank supporting the economy.
The above mentioned increase of the statutory fund of BGK will allow, above all, to conduct
a business increasing the liquidity of enterprises in the event of their disruptions caused by the
outbreak of the COVID-19.
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